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สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 

บทคัดยอ 

สถานการณ พัฒนาการเด็กปฐมวัย  เขตสุขภาพท่ี 6 เปนการวิจัยเชิ งพรรณนา 
(Descriptive Study)  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย และศึกษาปจจัย
ดานแม  ปจจัยแวดลอม  และปจจัยดานเด็กท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง 
เปนเด็กไทยอายุต้ังแต 8 เดือน 16 วันถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน และบิดา มารดา หรือผูดูแลท่ีมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตกับเด็กท่ีอาศัยใน จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ และสระแกว  จํานวน     
838 คน สุมตัวอยางแบบข้ันลําดับ  (Three-Stages Custer Sampling) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กการสัมภาษณบิดา มารดาหรือผูดูแลเด็กโดยใชแบบสัมภาษณ
พัฒนาการเด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  และการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใชแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  Denver II (ฉบับภาษาไทย) เก็บขอมูลในชวงเดือนเมษายน  ถึง มิถุนายน  2557 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ    เชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression 
Analysis)   

ผลการวิจัย พบวา พัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพท่ี 6 มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 73.7 
พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 26.3  โดยสงสัยลาชาดานภาษามากท่ีสุดรอยละ 22.2 รองลงมาดาน
กลามเนื้อมัดเล็ก ดานสังคมและดานกลามเนื้อมัดใหญ รอยละ 10.3, 9.1 และ 7.8 ตามลําดับ โดยเด็ก 
0-2 ป  มีพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 18.4  พัฒนาการลาชาดานภาษามากท่ีสุด รอยละ 14.2  
ในขณะท่ี  เด็ก 3-5 ป พัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 34.5 โดยพัฒนาการลาชาดานภาษา รอยละ 30.6 
สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปจจัยดานแม ไดแก 
ระดับการศึกษา(p=0.001) แมท่ีมีการศึกษาสูงจะมีลูกท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาแมท่ีมี
การศึกษาตํ่ากวา  อาชีพ(p=0.001) แมท่ีไมไดทํางานหรือเปนแมบานจะมีลูกท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา 
นอยกวาแมท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ปจจัยดานเด็ก ไดแก การกินนมแมอยางเดียวต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป 
(p=0.023) เด็กท่ีไมไดกินนมแมและกินนมแมอยางเดียวนอยกวา 6 เดือนมีพัฒนาการสงสัยลาชาถึงรอย
ละ 46.9 และ26.4 ตามลําดับ  และมีความเสี่ยงพัฒนาการลาชามากกวาเด็กท่ีกินนมแมอยางเดียวต้ังแต
6 เดือนข้ึนไปถึง 5.1 และ 2.1 เทาตามลําดับ  สวนภาวะออกซิเจนเม่ือแรกเกิด (p<0.001) เด็กท่ีขาด
ออกซิเจนเม่ือแรกเกิดท่ี 1 และ 5 นาที มีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวารอยละ 50 และมีความเสี่ยงท่ี
จะมีพัฒนาการลาชามากกวาเด็กท่ีมีภาวะออกซิเจนปกติเม่ือแรกเกิด4 และ 5.6 เทาตามลําดับ  ปจจัย
แวดลอม ไดแก ระดับการศึกษาของผูดูแล(p<0.001) ผูดูแลท่ีมีการศึกษาตํ่า  เด็กจะมีพัฒนาการสงสัย
ลาชามากกวาเด็กท่ีมีผูดูแลมีการศึกษาสูงกวา  อาชีพผูดูแล (p=0.033) เด็กท่ีมีผูดูแลรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเด็กท่ีมีผูดูแลอาชีพอ่ืนๆ  รายไดครัวเรือน(p=0.008) เด็กท่ี
อยูในครอบครัวท่ีมีรายไดมากเด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดนอย
การเลานิทานอยางมีคุณภาพ(p=0.003)  เด็กท่ีครอบครัวไมเลานิทานใหฟง หรือเลาอยางไมมีคุณภาพ  
เด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชาและมีความเสี่ยงตอพัฒนาการลาชามากกวาเด็กท่ีครอบครัวเลานิทานให
ฟงอยางมีคุณภาพ   ขอเสนอแนะ   กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กท่ีดีคือการเลี้ยงดูเด็กดวย
กิจกรรมกิน กอด เลน เลา โดยเฉพาะกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน  และการเลานิทานใหเด็ก
ฟงอยางมีคุณภาพ  รวมท้ังการสงเสริมใหหญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภคุณภาพ 

 



The Situation of Childhood Development in 6th Regional Health 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to assess the situation and factors associated  

with early childhood development. The subjects of this study were the mother,  father, 

care giver  and  838 children  in Chonburi, Samutprakran and Sakaew provinces. The 

samples were selected by three – stages cluster sampling. Demographic data and 

medical history obtained by a maternal and child health record book, and 

questionnaire and Denver II Developmental Test (Thai version) results were evaluated. 

The data was collected from April to June 2014 . Moreover, Descriptive and binary 

logistic regression were used for the results of analysis. 

 The results showed that the early childhood development was maturity at 

73.7% and delay at 26.3%. The findings of the most delayed development was the 

language delay at 22.7%, fine motor at 10.3%, personal – social at 9.1% and gross 

motor at 7.8% respectively. In 0 – 2 years, the delay appeared at 18.4% which the 

most of delay in this stage was the delay of language at 14.2%. In 3 – 5 years, the 

delay was at 34.7% which the most delay was the language at 47.7%. The factors 

associated with the early childhood development were maternal factors such as 

mother education level and occupational . The early childhood factors are as breast 

feeding  and  apgar score. However, the environmental factors are as care giver 

educational level, occupational, household income and the quality of storytelling. The 

conclusions are as follows: 

1) Promoting exclusive  breast  feeding for at least 6 months. 
2) Promoting the quality of storytelling. 
3) Promoting the quality of antenatal care. 
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ปฐมวัยของประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน จึงขอมอบสวนดีท้ังหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารย และ
ทีมงานจนทําใหผลงานวิจัยเปนท่ีประจักษและเปนประโยชนตอผูเก่ียวของ สําหรับขอบกพรองตางๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนนั้นคณะผูวิจัยขอนอมรับและยินดีรับฟงคําแนะนําจากทุกทานท่ีเขามาศึกษา เพ่ือเปน
ประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เด็กเปนทรัพยากรสําคัญของสังคม เด็กจึงตองมีพัฒนาการเต็มศักยภาพเพื่อใหสามารถ
เติบโตเปนคนดี มีคุณภาพและมีความสุข สามารถสรางสรรคและทําประโยชนตอสังคม ในกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาพบวามีเด็กต่ํากวา 5 ป อยางนอย 200  ลานคนมีพัฒนาการไมสมวัย1 การสํารวจ
พัฒนาการเด็ก 1-5 ป ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในป 2550  ดวยการใชเครื่องมือ 
DENVER II พบวา ภาพรวมของเด็กทุกกลุมอายุมีพัฒนาการรวมทุกดานปกติ รอยละ 66.7 เมื่อแยกตาม
อายุ พบวา เด็ก 1-3 ป และ 4-5 ปมีพัฒนาการรวมทุกดานปกติ รอยละ 74.6 และ 57.9 ตามลําดับ  
ซึ่งเปนการแสดงถึงพัฒนาการที่ลดนอยลงเมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น และผลการประเมินพัฒนาการในดาน
ตางๆ พบวาดานที่มีปญหาพัฒนาการลาชามากกวาดานอื่นๆ ไดแก ดานภาษา โดยเฉพาะเด็กกลุมอายุ 
4-5 ปมีพัฒนาการลาชา ถึงรอยละ 64.5 รองลงมาเปนพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว
ลาชา2  จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย    ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2551-2552 พบวา 
พัฒนาการการทรงตัวและการเคลื่อนไหวสวนใหญ (เกินกวารอยละ 90) อยูในเกณฑพัฒนาการสมอายุ 
สําหรับพัฒนาการทางดานภาษาพบวา เด็กอายุ 1 ป รอยละ 4.5 ไมสามารถพูดคําที่มีความหมายที่
คุนเคย และ รอยละ18.3  ไมสามารถพูดคําที่มีความหมายอื่นๆ ทักษะดานสติปญญาหรือทักษะความ
พรอมในการเรียน ไดแก ความสามารถในการบอกสีไดอยางถูกตอง พบวาเด็กมีพัฒนาการสมวัย รอยละ
74 สวนทักษะในการนับ (พื้นฐานดานคณิตศาสตร) เด็กมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 35.23 ซึ่งสอดคลอง
กับการสํารวจระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทยของกรมสุขภาพจิตในป 2554 ซึ่งพบวา คาเฉลี่ยระดับ
สติปญญาเด็กนักเรียนไทย (IQ) ในภาพระดับประเทศเทากับ 98.59 (คาเฉลี่ยปกติ 90-109) ซึ่งถือเปน 
คาระดับสติปญญาที่อยูในเกณฑปกติแตคอนไปทางต่ํา โดยเฉพาะเมื่อเทียบสถานการณระดับสติปญญา
เด็กในประเทศเอเชียหลาย ๆ ประเทศ เชน ฮองกง สิงคโปร จีน ญี่ปุน  เมื่อดูภาพของประเทศพบวามี
เด็กเกือบครึ่ง (48.5%)  ที่มีระดับสติปญญาอยูในเกณฑต่ํา (IQ<100)4 

พัฒนาการเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทําหนาที่ (function) และ  
วุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะระบบตางๆรวมทั้งตัวบุคคล ทําใหทําสิ่งที่ยากและซับซอนมากขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหมและความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม 
หรือภาวะใหมในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของเด็ก หมายถึง พฤติกรรมของเด็กที่
แสดงออกใหสังเกตเห็นได ซึ่งสะทอนถึงพัฒนาการของสมองและระบบประสาทที่ไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยตางๆ ตั้งแตชวงที่อยูในครรภมารดาและในสภาพแวดลอมภายหลังเกิด5 พัฒนาการเด็กเปน
รากฐานของการพัฒนามนุษยไปตลอดชีวิต  ซึ่งพัฒนาการในแตละชวงวัยเกิดจากปจจัยที่ตางกัน โดยสุข
ภาวะของเด็ก 0-1 ป ทั้งทางดานกาย จิต และสังคม เปนผลมาจากปจจัยทางชีวภาพ สภาพแวดลอม 
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี การมีและการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนตลอดจน
คุณภาพบรกิาร สุขภาวะของพอและแม โดยเฉพาะแมมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเด็กขณะเปน
ทารกในครรภ  และมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตภายหลังคลอด ชวงแรกเกิดถึง 2 ป    
เปนชวงที่เด็กมีความพรอมที่จะเรียนรู  และรับประสบการณใหมเนื่องจากระบบประสาทและสมอง
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เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การเจริญเติบโตและพัฒนาการจะมีมากนอยในปจจุบันและสงผลตออนาคต
เด็ก ขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูและสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ6 

ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีหลากหลายปจจัยทั้งทางบวกและทางลบดังนี้ ปจจัย
ดานชีวภาพที่เกี่ยวของกับลักษณะทางพันธุกรรม  หรือชุดหนวยของยีนที่เด็กไดรับสืบทอดมาจากพอ 
แม ซึ่งพบวา ความสัมพันธระหวางพันธุกรรมและระดับเชาวนปญญาโดยรวมประมาณรอยละ 507 โดย
ผูเชี่ยวชาญมีขอสรุปเบื้องตนรวมกัน 2 ขอ คือ พันธุกรรมอาจเปนตัวกําหนดแนวทาง ที่ทําใหเด็กมี
ปฏิสัมพันธอยางไรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีผลตอบสนองตอการเรียนรูหรือสติปญญาของเด็กเอง         
อีกขอสรุปหนึ่งคือ พันธุกรรมที่วานี้นาจะประกอบดวยยีนอยางนอย 2-3 ยีน ที่ทํางานรวมกัน8   สวน
ปจจัยดานพอแมพบวา  แมที่มีอายุนอยกวา 18 ปและยังไมเคยมีบุตร มีความเสี่ยงตอการคลอดเด็ก
น้ําหนักตัวนอย9 ในดานการศึกษาของพอและแม  พบวา จะมีผลตอพัฒนาการของเด็ก  โดยเฉพาะดาน
การศึกษาของแมจะมีผลมากกวาการศึกษาของพอ10,11,12 และชวงระหวางตั้งครรภของแมมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง หากแมมีโรคประจําตัวหรือภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ  อาทิเชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  เปนตน สิ่งดังกลาวจะทําใหเกิดผลกระทบตอทารกที่อยูในครรภ  ไมวาจะเปนการคลอดกอน
กําหนดหรือภาวะน้ําหนักตัวเด็กมากหรือนอยกวาปกติ  และการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด เปนตน  
การติด เชื้ อในชวงปริกํ า เนิดโดยเฉพาะโรคที่สํ าคัญ ไดแก  เอชไอวี  หัด เยอรมัน เชื้ อสุกใส
cytomegalovirus (CMV) , toxoplasmosis เปนตน เชื้อบางชนิดจะทําใหเกิดผลเสียโดยเฉพาะในสวน
ของสมองและกอใหเกิดความพิการได 

ดานภาวะโภชนาการระหวางตั้งครรภ พบวา ขณะตั้งครรภสิ่งที่จะมีผลตอพัฒนาการของ
เด็กเปนอยางมากคือ สารไอโอดีน  ซึ่งเปนสารอาหารที่มีความจําเปนตอการพัฒนาสมองและมี
ผลกระทบตอระบบประสาท ถาขาดสารไอโอดีนจะทําใหสติปญญาลดลง กอใหเกิดภาวะสมองพิการ     
หูหนวก13  จากรายงานผลการวิจัย พบวา ในเด็กอายุนอยกวา 5 ป ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับ
สติปญญาต่ํากวาเด็กที่ไมขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด14 และการขาดสารไอโอดีนทําใหระดับเชาวน
ปญญาของเด็กและวัยรุนลดลง โดยเฉลี่ยประมาณ 13.5 จุด15 นอกจากนี้การขาดสารไอโอดีนยังเปน 
หนึ่งในสี่ของความเสี่ยงหลักของประเทศกําลังพัฒนาที่จําเปนตองรีบดําเนินการแกไข16ซึ่งในประเทศไทย
การขาดสารไอโอดีนในเด็กยังไมมีขอมูลที่ชัดเจน  แตมีขอมูลการสํารวจสถานการณไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ  ในป 2552 พบวา ระดับไอโอดีนในปสสาวะของหญิงตั้งครรภมีคามัธยฐานเทากับ 142.1 
ไมโครกรัมตอลิตร และรอยละ 52.5 พบวามีการขาดสารไอโอดีน17    จากการสํารวจสถานการณเด็ก       
ในประเทศไทยชวงเดือนธันวาคม 2548  ถึงเดือนกุมภาพันธ 2549  พบวา ครัวเรือนภาคใต  ภาคกลาง 
(รวมกรุงเทพมหานคร) และภาคเหนือ บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ รอยละ 60.3, 54.7 และ 53.7 
ตามลําดับ  ขณะที่ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริ โภคเกลือที่มี ไอโอดีนเพียงพอ              
เพียงรอยละ 22.6 เทานั้น6 

ดานพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราของแมขณะตั้งครรภ พบวา การดื่มเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอลของแมขณะตั้งครรภจะกอใหเกิดผลเสียตอเด็กในครรภ ไมวาจะเปนความผิดปกติบริเวณ
ใบหนา แขน ขา และการเจริญเติบโต รวมทั้งปญหาทางดานพฤติกรรมและความสามารถทางสติปญญา
โดยในตางประเทศ พบวา ความชุกของเด็กทารกที่มีความผิดปกติจากการดื่มแอลกอฮอลในแมตั้งครรภ  
พบไดประมาณรอยละ 118 
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ดานปจจัยแวดลอม นอกจาก การศึกษาของพอและแมแลว ฐานะความเปนอยูของ
ครอบครัวก็มีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก โดยเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดนอยจะสงผลตอ
พัฒนาการและสติปญญาของเด็ก19  ในสวนของการเลี้ยงดูเปนปจจัยสําคัญที่มีงานวิจัยชี้ใหเห็นวาปญหา
พัฒนาการลาชา สวนใหญมาจากการขาดการเลี้ยงดูและกระตุนพัฒนาการที่เหมาะสม20 ซึ่งการเลี้ยงดู
เด็กโดยครอบครวัในปจจุบันมีแนวโนมลดลง แมวาเด็ก 1-3 ป สวนใหญยังถูกเลี้ยงดูโดยแม แตพบวาใน
กรุงเทพมหานครเด็กถูกนําไปฝากเลี้ยงในเวลากลางวัน เนื่องจากพอ แม ตองไปทํางานนอกบาน และ 
พบวา เด็กอายุระหวาง 3-5 ป ไดรับการดูแลจากสถานเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนถึง  
รอยละ 53.321 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกระตุนพัฒนาการเด็กคือ ผูปกครองตองมีกิจกรรมรวมกับ
เด็ก  จากการศึกษาพบวา การอานหนังสือรวมกับเด็กจะสงผลบวกดานสติปญญามากกวา6 จุด22      
ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กไทยโดยสนับสนุนให พอ แม 
และผูปกครองเด็กจัดกิจกรรม กิน กอด เลน เลา รวมกับเด็ก มีโครงการหนังสือเลมแรก (Book Start)    
แจกใหเด็กเพื่อใหผูปกครองนําไปอานใหเด็กฟง  สวนปจจัยการเลี้ยงดูที่อาจสงผลกระทบตอพัฒนาการ
เด็ก  คือ  การปลอยใหเด็กใชเวลาไปกับการดูโทรทัศน  เลนเกมส  เลนอินเตอรเน็ต ซึ่งสงผลตอการ
เรียน  การนอนและการกินของเด็ก  โดยสถาบัน American Academy of Pediatrics  มีคําแนะนํา
ไมใหเด็กอายุต่ํากวา 2 ป ดูโทรทัศนหรือใชสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เพื่อความบันเทิง23 ซึ่งสอดคลองกับ
เด็กที่มีปญหาการพูดลาชาที่พบมากขึ้นในประเทศไทย โดยพบวาสวนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดลอม         
ที่ไมเอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการ โดยปจจัยหนึ่งคือการปลอยใหเด็กดูโทรทัศนตามลําพัง24 

ปจจัยดานเด็กสิ่งที่สําคัญมาก คือ การดูแลเอาใจใสของแมและภาวะแทรกซอนในชวง
ตั้งครรภที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอเด็ก ซึ่งกอใหเกิดภาวะทารกมีน้ําหนักตัวนอย การคลอดกอน
กําหนด  ภาวะขาดออกซิเจน  ภาวะแทรกซอนหลังคลอด  สิ่งดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอพัฒนาการ
เด็กเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมที่คลอดกอนกําหนดหรือมีน้ําหนักแรกคลอดนอย25,26,27,28,29 

ภาวะโภชนาการ  พบวา  เด็กที่มีภาวะเตี้ย แคระแกรน และการขาดธาตุเหล็กสงผลตอ
พัฒนาการเด็ก17 เด็กท่ีมีภาวะซีดมากจากการขาดธาตุเหล็กถึงแมไดรับการรักษา แตก็ไมสามารถชวยให
ความสามารถทางสติปญญากลับมาดีไดดังเดิม30  จากมติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก (World 
Health Assembly) ครั้งที่ 54 พ.ศ. 2546 กําหนดใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว (Exclusive Breast 
Feeding) เปนเวลา 6 เดือน และใหอาหารเสริมรวมกับนมแมตอไปจนเขาขวบปที่ 2  โดยรายงานสรุป
ของ WHO ในป พ.ศ. 2556 พบวาการกินนมแมสงผลตอความสามารถทางสติปญญาของเด็ก       
2.19-3.45 จุด31  นั้นแสดงวาการกินนมแมเปนปจจัยที่สงผลกระทบทางดานบวกกับเด็ก6 

 จากปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาลวนมีความสัมพันธ และเกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กทั้งสิ้น   
ไมวาจะเปนปจจัยจากพอ แม ผูดูแล ปจจัยแวดลอมตาง ๆ รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูและตัวเด็กเอง ที่
สงผลตอพัฒนาการเด็กในดานตาง ๆ ทั้งที่ดีและที่ไมเปนไปตามวัย จึงทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษา
สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปจจุบัน รวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธตอพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาการเด็กไทยไดยั่งยืนตอไป รวมทั้งใชเปนขอมูลใน
การจัดบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานแม  ปจจัยแวดลอม  และปจจัยดานเด็ก 
2. เพื่อศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานแม  ปจจัยแวดลอม และปจจัยดานเด็กที่มีความสัมพันธกับ 
    พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานแม 

 คุณลักษณะของมารดา บิดา 
- อายุ การศึกษา อาชีพ 

 ภาวะสุขภาพระหวางตั้งครรภ 
- โรคประจําตัว   
- ภาวะแทรกซอน 

     - การติดเชื้อระหวางตั้งครรภ  

 การฝากครรภและการคลอด 
- ประวัติการฝากครรภ  
- ประวัติการคลอด 

 การไดรับยาเสริมไอโอดีน 

 พฤติกรรมเสี่ยง  
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ปจจัยแวดลอม 

 คุณลักษณะของผูดูแล   
- อายุ การศึกษา อาชีพ  

 ลักษณะครอบครัว 
- รายไดครอบครัว 

 การเลีย้งดู   
- การเลานิทาน 

     - การเลนกับเด็ก 

ปจจัยดานเด็ก 

 ภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกดิ 
- ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  

     - น้ําหนักแรกเกิด 
     - อายุครรภเมื่อคลอด 

 ภาวะแทรกซอนหลังคลอด 
 การเจ็บปวยของเด็ก 

- โรคประจําตัว 
 ภาวะโภชนาการของเด็ก 

- การกินนมแม 
- การไดรบัยาเสรมิธาตุเหล็ก 
- น้ําหนักตามเกณฑอายุ    

     - สวนสูงตามเกณฑอายุ  
     - สวนสงูตามเกณฑน้ําหนัก 

พัฒนาการเด็ก 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Study) เพื่อศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็ก และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก ในเขต
สุขภาพท่ี 6 โดยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ปจจัยดานแมไดแก  คุณลักษณะทั่วไป  ภาวะสุขภาพ และการดูแลระหวางตั้งครรภและการ
คลอดการไดรับยาเสริมไอโอดีน และพฤติกรรมเสี่ยง 
 ปจจัยแวดลอมไดแก คุณลักษณะทั่วไปของผูดูแลเด็ก รายไดครอบครัว และลักษณะ
ครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
 ปจจัยดานเด็ก  ไดแก  คุณลักษณะทั่วไป ภาวะสุขภาพหลังคลอด โรคประจําตัวและภาวะ
โภชนาการของเด็ก 
 

นิยามศัพทเฉพาะ  

 ผูดูแลเด็ก หมายถึง พอ หรือแม หรือคูสามีภรรยาคนใหม หรือปู  ยา ตา ยาย ญาต ิ         
ที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ใชเวลาในการดูแลเด็กมากท่ีสุดในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา 
 ลักษณะครอบครัว หมายถึง  สมาชิกที่อยูรวมกันในครอบครัว  แบงเปนครอบครัวเดี่ยว คือ 
ครอบครัวที่มีสมาชิกอยูรวมกัน 2 รุน เชน พอ แม ลูก หรือ เด็กที่อยูกับปู ยา ตา ยาย โดยไมมีพอ หรือ 
แมอยูดวย และครอบครัวขยาย คือครอบครัวที่มีสมาชิกอยูรวมกันตั้งแต 3 รุนขึ้นไปเชน พอ แม ลูก ปู 
ยา ตา ยาย เปนตน 

 รายไดครัวเรือน  หมายถึง รายไดของสมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมกัน จัดกลุมรายไดเปน 
ต่ํากวา 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ 20,001 บาทขึ้นไป/ เดือน32 

 ปจจัยดานแม  หมายถึง เหตุอันเกิดจากตัวแมผู ใหกําเนิดที่มีผลตอพัฒนาการเด็ก  
ประกอบดวย  
 คุณลักษณะของแม  ไดแก  อายุ  การศึกษา  อาชีพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพระหวาง
ตั้งครรภ  ไดแก  การฝากครรภครั้งแรกกอนอายุครรภ 12 สัปดาห การฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ  
การไดรับยาเสริมไอโอดีน การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลรวมทั้งภาวะสุขภาพของมารดา ไดแก 
ภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ การคลอด และโรคประจําตัว 

 การฝากครรภคุณภาพ หมายถึง หญิงตั้งครรภรับบริการฝากครรภในสถานบริการ
สาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครบ 5 ครั้งตามเกณฑ คือ ครั้งที่ 1 ฝากครรภเมื่อ
อายุครรภ 1-12 สัปดาห ครั้งที่ 2 ฝากครรภเมื่ออายุครรภ 16-20 สัปดาห ครั้งที่ 3 ฝากครรภเมื่ออายุ
ครรภ 24-28 สัปดาห ครั้งที่ 4 ฝากครรภเมื่ออายุครรภ 30-34 สัปดาห และครั้งที่ 5 ฝากครรภเมื่ออายุ
ครรภ 36 สัปดาหขึ้นไป 

 ภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ  หมายถึง ภาวะและอาการตางๆ ที่พบรวมกับ              
การตั้งครรภ และมีผลเสียตอรางกายหรือจิตใจของแมตั้งครรภและหรือทารก โดยภาวะแทรกซอน
ระหวางตั้งครรภอาจเปนภาวะท่ีพบเปนปกต ิไมมีอันตรายไปจนถึงภาวะท่ีอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 

 โรคประจําตัวของแม  หมายถึง การเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ของแม ที่เปนมาตั้งแตกอน
ตั้งครรภ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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 ปจจัยดานเด็ก หมายถึง เหตุอันเกิดจากตัวเด็กที่มีผลตอพัฒนาการ ประกอบดวย ภาวะ
สุขภาพของเด็กแรกเกิด ไดแก การขาดออกซิเจน น้ําหนักแรกเกิด อายุครรภเมื่อคลอด ภาวะแทรกซอน
หลังคลอด การเจ็บปวยและภาวะโภชนาการของเด็ก 

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  หมายถึง การประเมินสภาพทารกแรกเกิด โดยการใหคะแนน 
APGAR ดวยการสังเกต สีผิว ชีพจร หรือ อัตราการเตนของหัวใจ ปฏิกิริยาการตอบสนองตอสิ่งกระตุน 
การเคลื่อนไหวตางๆ หรือความตึงตัวของกลามเนื้อ และการหายใจของทารกที่ 1และ 5 นาที หลังคลอด  
โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก ภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง (APGAR Score 0-3)     ภาวะขาดออกซิเจน 
(APGAR Score 4-7) และภาวะปกติ (APGAR Score 8 ขึ้นไป)33 

 น้ําหนักแรกเกิด  หมายถึง น้ําหนักของเด็กเมื่อแรกเกิด แบงเปน น้ําหนักนอยกวา      
2,500 กรัม  และน้ําหนักตั้งแต 2,500 กรัมข้ึนไป 

 อายุครรภเมื่อคลอด  หมายถึง  อายุครรภเมื่อคลอดเด็ก แบงเปนการคลอดกอนกําหนด 
(อายุครรภนอยกวา 37 สัปดาห) คลอดครบกําหนด (อายุครรภ 37-41 สัปดาห)  และคลอดเกินกําหนด
(อายุครรภ 42 สัปดาหขึ้นไป)     

 การเจ็บปวยของเด็ก หมายถึง  ในรอบ 1 ป เด็กเจ็บปวยดวยโรคทองรวงและหรือปอดบวม
จนตองนอนโรงพยาบาล รวมทั้งโรคประจําตัวและปญหาสุขภาพชองปากของเด็ก 
 ภาวะโภชนาการของเด็ก หมายถึง  สัดสวนของน้ําหนัก  สวนสูง และ อายุของเด็กขณะ
เก็บขอมูล  แบงสัดสวนเปน  น้ําหนักตามเกณฑอายุ สวนสูงตามเกณฑอายุ สวนสูงตามเกณฑน้ําหนัก   
รวมถึงการกินนมแม การไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก 

 การกินนมแม  หมายถึง  เด็กไดกินนมแมอยางเดียวโดยไมไดรับน้ําหรืออาหารเสริมอื่น ๆ 
ตั้งแตแรกเกิด 
 ปจจัยแวดลอม หมายถึง ปจจัยภายนอกที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งไดแก  คุณลักษณะของผูดูแล  ลักษณะครอบครัว  การเลี้ยงดูและการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการเด็ก ไดแก  การเลานิทาน  การเลนกับเด็ก   
 พัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานการทําหนาที่ของรางกาย (Function 
maturation) ตามอายุ ตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงถึงความกาวหนา ตามลําดับทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานกลามเนื้อมัดใหญ ดานภาษา ดานกลามเนื้อมัดเล็ก ดานสังคมและการชวยเหลือตัวเอง ซึ่งประเมิน
โดยใชเครื่องมือ Denver II ฉบับภาษาไทยของ รศ. แพทยหญิงนิตยา  คชภักดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง เครื่องมือ Denver II ฉบับภาษาไทยที่ไดรับ
การพัฒนาใหเหมาะสมกับเด็กไทยของ รศ.แพทยหญิงนิตยา คชภักดี   มหาวิทยาลัยมหิดล ใชประเมิน
เด็กตั้งแตอายุ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน   
  การเลี้ยงดูเด็ก หมายถึง วิธีการ กิจกรรมการแสดงออกของ พอ แม หรือผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติ
ตอเด็กเปนประจํา ไดแก การเลานิทาน การเลนกับเด็ก รวมทั้งการใหเด็กไดใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  
ระหวางวัน 
  การเลานิทาน หมายถึง การเลาเรื่องที่มนุษยผูกเรื่องขึ้นดวยภูมิปญญา เนื้อเรื่อง               
มีหลากหลายและใชเลาเพื่อจุดประสงคตางๆกันตามโอกาสและสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่นเชน 
นิทานอีสป นิทานพื้นบาน 
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  การเลานิทานใหเด็กฟงอยางมีคุณภาพ  หมายถึง  การเลานิทานใหเด็กฟงทุกวัน  อยาง
นอยวันละ  10 นาที  โดยชวงเวลาของเด็กที่อายุนอยที่สุดคือ 6-12 เดือน จะมีความสนใจในการรับฟง
ระยะสั้นประมาณ 5-15 นาที และพอ แม หรือ ผูดูแลควรเลานิทานใหเด็กฟงกอนนอนเปนประจํา 34,35 
 การเลน  หมายถึง การใชประสบการณและการทํากิจกรรมทุกชนิดที่ เกิดขึ้นดวย        
ความสมัครใจของเด็ก เพื่อไดรับความสนุกสนานและเสริมทักษะการเรียนรู อันเปนการชวยใหเด็กได
พัฒนาทักษะ และสรางความสัมพันธในทางสังคมเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม เรียนรูที่จะใช
วัสดุเครื่องมือตางๆ รูจักหนาที่ของตนเอง  นอกจากนี้ยังสามารถชวยสรางเสริมกระบวนการพัฒนาการ    
ดานตางๆ ทั้ง 4 ดานของเด็กไดอยางเหมาะสม 
 การเลนอยางมีคุณภาพ  หมายถึง  พอ แม หรือผูดูแลเด็กใชเวลาเลน หรือทํากิจกรรมรวม
ซึ่งการเลนกับเด็กอาจเปนการเลนที่มีอุปกรณหรือไมมีอุปกรณก็ได แตตองไมใชสื่ออิเล็กทรอนิกสวันละ 
30 นาที อยางนอย 3 วันตอสัปดาห 36 

ขอจํากัดการวิจัย 

1. การตรวจพัฒนาการโดยเครื่องมือ Denver II ตองไดรับการยินยอมและความรวมมือจาก
เด็กในการตรวจพัฒนาการดังนั้น เมื่อเด็กไมใหความรวมมือตั้งแตแรกหรือระหวางการตรวจผูวิจัยยังคง
ใหโอกาสเด็ก แตถาตรวจไมไดจริง ๆ จึงหยุดตรวจพัฒนาการในเด็กรายนั้น ๆ ทันท ี

2. ผูดูแลเด็กไมสามารถใหขอมูลไดครบถวน เชน ขอมูลเกี่ยวกับแมในเรื่องภาวะสุขภาพ
ระหวางตั้งครรภ โรคประจําตัว การไดรับยา การปฏิบัติตนระหวางตั้งครรภ รวมทั้งขอมูลของเด็กตั้งแต
แรกเกิด โรคประจําตัว การเจ็บปวยของเด็ก เปนตน    

3. การไดมาของขอมูลแมและเด็ก ที่ไดจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ซึ่งสวนใหญการ
บันทึกขอมูลไมครบถวน โดยเฉพาะในสถานบริการเอกชนบางแหงไมใหขอมูลที่บันทึกขณะตั้งครรภ     
ทําใหไมมีประวัติขณะตั้งครรภ  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปจจุบัน ของเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อนํามาวางแนวทางใน
การใหบริการในงานอนามัยแมและเด็กท่ีเหมาะสมตอไป 

2. ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน พอ แมและผูดูแล ไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญชวยผลักดัน แกไข สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มมากขึ้น 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 
6 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและเชื่อมโยงไปสู
กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแบงเปนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. หลักการพัฒนาการของมนุษย 
3. การประเมินพัฒนาการเด็ก 
4. ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการเด็ก 
5. การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 

แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทําหนาที่ 

(Function)  และวุฒิภาวะ (Maturation) ของอวัยวะระบบตางๆ รวมทั้งตัวบุคคลใหทําสิ่งตางๆที่ยาก

สลับซับซอนมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหมๆ ในการปรับตัวตาม

สภาพแวดลอมหรือภาวะใหมในบริบทของครอบครัวและสังคม ความสามารถในการทําหนาที่ดานตางๆ

ของบุคคลแสดงออกในพฤติกรรมพัฒนาการ คือ การกระทํา การคิด การพูด และผลงานที่กาวหนาเปน

ขั้นตอน เชน ทักษะในการ ทรงตัวและเคลื่อนไหว การใชภาษาสื่อความหมาย การชวยตัวเอง การสราง

ความสัมพันธกับคนอ่ืน การควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตัวเองใหเหมาะสมกับกาลเทศะ และการ

มีคุณธรรม เปนตน พฤติกรรมพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนไปตามการสั่งการของสมองที่เติบโตและ

พัฒนาอยางรวดเร็วในชวงปฐมวัย และมีการจัดระเบียบวงจรประสาทในการเรียนรูตลอดชีวิตตั้งแต    

อยูในครรภมารดา แรกเกิด จนถึงบรรลุวุฒิภาวะเขาสูวัยผูใหญชวงอายุ 18-20 ป เด็กจะมีรางกายเติบโต

และมวีุฒิภาวะเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 

พัฒนาการเด็กในแตละดาน 

  เปาหมายของการพัฒนาเด็ก คือ เด็กมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย เปนคนมีคุณธรรม มี

ความสุข เกง มีความสามารถเรียนรู สรางสรรค มีพัฒนาการอยางสมดุลรอบดาน เปนการสรางคนดี มี

คุณภาพ สําหรับครอบครัว ชุมชน และพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

สหประชาชาติ  ป พ.ศ.2532 เด็กทุกคนมีการพัฒนาอยางเปนองครวมแยกสวนไมได และเปนสิทธิ

พื้นฐานของเด็กทุกคนที่พึงมีชีวิตรอด เติบโต มีสุขภาพดี มีพัฒนาการเต็มที่ตามศักยภาพ รับการปกปอง

คุมครองจากภัยอันตรายและการถูกเอาเปรียบ  นอกจากนั้นเด็กยังมีสิทธิมีสวนรวมในเรื่องที่เกี่ยวของ

กับตนเองจากสมรรถนะในการรับรู แสดงออก กระทําและตัดสินใจ ในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม
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ของครอบครัวและชุมชน แตเพื่อความสะดวกในการศึกษาทําความเขาใจ จึงจําแนกพัฒนาการเด็กเปน 

5 ดาน ไดแก 

1. พัฒนาการดานรางกาย (Physical หรือ Psychomotor Development) หมายถึง 

ความสามารถของรางกายในการทรงตัวทําอิริยาบถตางๆ และการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่โดยใช

กลามเนื้อมัดใหญ (Gross motor) การใชประสาทสัมผัสตางๆ รวมถึงการใชตาและมือประสานกันทํา

กิจกรรมตางๆ (Fine Motor-Adaptive) 

2. พัฒนาการดานสติปญญา (Cognitive Development) หมายถึง ความสามารถใน      

การเรียนรู เขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆกับตนเอง การรูคิด รูเหตุผล วิเคราะหและสังเคราะห 

และความสามารถในการแกปญหา ซึ่งแสดงออกดวยการใชภาษาสื่อความหมายและการกระทํา     

ดังนั้นพัฒนาการดานภาษาและสื่อความหมาย (Language &Communication Development)     

การใชตากับมือทํางานประสานกันเพื่อแกปญหา และความสามารถในการปรับตัว (Fine Motor & 

Adaptive) การคํานวณและการจัดหมวดหมู ตรรกะ จึงเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการดานสติปญญา 

3. พัฒนาการดานจิตใจ-อารมณ (Emotional Development) หมายถึง ความสามารถ

ดานความรูสึกและการแสดงออก เชน พอใจ ไมพอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเปนสุข 

ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้งและควบคุมแสดงออกของอารมณอยางเหมาะสม เมื่อเผชิญ

กับสถานการณตางๆตลอดจนการสรางความรูสึกที่ดีและนับถือตนเอง (Self-Esteem) หรืออัตมโนทัศน 

เปนตน จนถึงการตระหนักรูในความคิดความรูสึกของตนเอง ซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสังคมดวย 

บางครั้งจึงมีการรวมพัฒนาการทางดานจิตใจอารมณและทางดานสังคมเปนกลุมเดียวกัน คือ พัฒนาการ

ทางจิต-สังคม (Psycho-Social Development) 

4. ดานสังคม (Social Development) หมายถึง ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพ

กับผูอื่น มีทักษะการปรับตัวในสังคม คือ สามารถทําหนาที่ตามบทบาททางสังคมของตน เชน ฐานะลูก 

นักเรียน พลเมือง เปนตน มีความรับผิดชอบ รวมมือกับผูอื่นและมีความเปนตัวของตัวเอง สําหรับเด็กยัง

หมายถึงความสามารถในการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน (Personal-Social, Self Help,      

Self-Care) การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาท ระเบียบวินัย และมีความเปนพลเมือง ใน

บริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น สังคมไทย และวัฒนธรรมของทองถิ่น สังคมไทย และ

วัฒนธรรมสากล 

5. ดานจิตวิญญาณ (Spiritual Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสามารถ    

ในการรูจักคุณคาของชีวิตของตัวเอง มีกําลังใจในการควบคุมตนเองใหเลือกดํารงชีวิตในทางที่ชอบที่ควร

และสรางสรรคนํามาสูการรูจักคุณคาชีวิตของคนอื่นๆ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีและพัฒนาการ           

ดานคุณธรรม (Moral Development) เชน ความเมตตากรุณา ซื่อสัตยสุจริต เปนตน ซึ่งนําไปสู

เปาหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม เปนอิสระจากความเห็นแกตัว และการเบียดเบียน มีความสงบสุข      

ในตนเองและเห็นคุณคาของการดูแลสิ่งแวดลอม พืช สัตว สุนทรียภาพของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม   
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ซึ่งพัฒนาการในดานนี้จําเปนตองอาศัยพื้นฐานพัฒนาการดานสติปญญาและดานจิต-สังคมดวย ในทาง

พระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งของการพัฒนาตนเองดวยความหมั่นเพียร งดการทําชั่ว คิดพูดทําแตความ

ดี ทําจิตใหบริสุทธิ์ มุงประโยชนตอการหลุดพนจากกิเลส ความทุกขดวยปญญา และการสรางสันติสุข

ของสังคมสวนรวมของมนุษยชาติโดยไมแบงแยกเผาพันธุ  บางครั้ งอาจจะพบวาพัฒนาการ             

ดานสติปญญา จิตใจอารมณ และวิญญาณจัดรวมอยูในหมวดพัฒนาการทางดานจิตใจ (Mental 

Development) 

หลักการพัฒนาการของมนุษย 

 มนุษยมีกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยางมีพลวัตร (Dynamic) เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 

แมบุคคลจะมีความแตกตางทางพันธุกรรม และเด็กเติบโตขึ้นในบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

แตยังมีหลักการที่สามารถนํามาใชอธิบายกระบวนการพัฒนาการของมนุษยได ดังนี้ 

1. พัฒนาการของมนุษย เปนกระบวนการเปลี่ ยนแปลงที่ตอเนื่อง ตั้ งแตปฏิสนธิ 

(Conception) จนถึงวุฒิภาวะ (Maturity) และดําเนินไปตลอดชีวิต การเกิดจึงเปนเพียงชวงเวลาหนึ่ง

ในกระบวนการนี้ ความเชื่อที่กลาววา การเรียนรูเริ่มตนเมื่อเด็กเขาสูระบบการศึกษาในโรงเรียนจึงไม

ถูกตอง เพราะการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กที่สําคัญ เกิดตั้งแตเปนตัวออนในครรภมารดาและชวง

ปฐมวัย กอนที่เด็กจะเขาโรงเรียน ดังนั้นการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กจําเปนตองเริ่ม

ตั้งแตกอนคลอด วัยทารก และตอ ๆ ไปโดยใชวิธีทีเ่หมาะสม 

2. ลําดับขั้นตอน (Sequence) ของพัฒนาการของแตละบุคคลจะมีลักษณะเดียวกัน        

แตอัตรา (Rate) และระยะเวลาในการผานขั้นตอนตางๆอาจตางกันได พัฒนาการของเด็กดําเนินไปเปน

ขั้นตอน ตอเนื่องกันอยางที่คาดการณได โดยขั้นตนเปนพื้นฐานสําหรับขั้นตอนตอๆไปโดยในแตละ

ขั้นตอนเด็กจะมีวิธีการเรียนรู ความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและชวงที่กําลังปรับไปสูขั้นที่สูงขึ้นที่ 

Brazelton  เรียกวา Touch Points เด็กอาจมีความสับสนและแสดงพฤติกรรมถดถอยหรืองอแง

ชั่วคราวได เด็กแตละคนอาจกาวหนาดานใดดานหนึ่งกอนก็ได เชน พูดไดกอนเดิน อีกคนอาจเพลินกับ

การหัดเดินจนชะงักการพูดไวกอนจนกวาจะเดินไดคลองข้ึนแลว 

3. พัฒนาการดานตางๆ มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน (Several Inter-Related 

Dimensions) พัฒนาการทางรางกาย สติปญญา สังคม จิตใจ และอารมณ แตละสวนจะสงผลกระทบ

ซึ่งกันและกันดานใดดานหนึ่ง กาวหนาอีกดานหนึ่งจะกาวหนาตามดวย ในทํานองเดียวกันถาดานใด

ผิดปกติก็จะทําใหดานอื่นๆผิดปกติตามดวย กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ความสนใจของเด็กและมีความเขาใจเด็ก โดยบูรณาการดานตางๆอยางสมดุล จะสงเสริมพัฒนาการทาง

สังคม อารมณ และจิตวิญญาณรวมไปกับพัฒนาการทางสติปญญา 

4. ระดับพัฒนาการของเด็กขึ้นกับระดับวุฒิภาวะและการทําหนาที่ของสมองและระบบ

ประสาทโดยตรง กลาวคือระบบประสาทสวนที่ควบคุมอวัยวะหรือระบบตางๆ จะตองพัฒนาและ      
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จัดระเบียบอยางเต็มที่กอนที่ระบบหรืออวัยวะนั้นจะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ทั้งนี้ปจจัยแวดลอม         

เชิงกายภาพและสังคม (Physical and Social Environment) ในวัยเด็กมีสวนสําคัญในการพัฒนา

โครงสรางและการทํางานของสมองและระบบประสาท นอกเหนือไปจากปจจัยทางพันธุกรรมและ

สารอาหารที่เด็กไดรับ 

5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางปจจัยดานภาวะ

แวดลอมในแตละชวงเวลาในชีวิต โดยปจจัยทางพันธุกรรมเปนตัวกําหนดศักยภาพ สวนสภาพครอบครัว 

สังคมและโอกาสที่จะไดรับการดูแลเอาใจใส ตัวแบบอยางและประสบการณการเรียนรูเปนสิ่งกําหนด

โอกาสความเปนไปไดของการแสดงออกมากนอย ซึ่งศักยภาพของแตละบุคคลนั้นๆ ถือเปนผลลัพธ

สุดทายของพัฒนาการวาเต็มที่ตามศักยภาพหรือไมเพียงใด จังหวะและระยะเวลา (Timing) ที่ปจจัย

ตางๆมีผลกระทบตอเด็กเปนสิ่งสําคัญ เพราะในแตละชวงการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ที่แตกตางกัน 

ดังนั้นไมวาเด็กจะมีความเสี่ยงหรือความผิดปกติเพียงใดก็ตาม เขาควรจะไดรับโอกาส ในการบําบัดฟนฟู 

สงเสริมพัฒนาการใหเต็มที่โดยเฉพาะในชวงที่เปน “หนาตางแหงโอกาส”  ของการพัฒนาสมองและ

พฤติกรรม 

6. ทิศทางของพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวเริ่มจากศีรษะไปยังปลายเทา (Cephalous-

Caudal Direction) ทารกจะชันคอไดกอนแลวจึงคว่ํา นั่ง ยืน และเดินได สวนการควบคุมการทํางาน

ของแขนขาจะมีทิศทางจากสวนใกลตัวไปยังสวนปลาย (Proximal Distal Direction) คือ เด็กจะใช    

ทั้งแขนปดสิ่งของกอนที่จะควบคุมไหล ขอมือ ฝามือ และนิ้วมือได ตามลําดับ 

7. พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาสะทอน ที่ทารกไมสามารถบังคับ

ตัวเอง มาเปนการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได (Reflex to Voluntary Movement) เชน ปฏิกิริยาสะทอน  

ที่พบในทารกแรกเกิดถึง 3 เดือน คือการกํามือโดยอัตโนมัติจะตองถูกควบคุมได กอนที่ทารกจะใชมือ

ควาและกําของอยางจงใจ เมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือนทักษะควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถนะทาง

รางกายสามารถพัฒนาไดมาก เชน การวาด ขีดเขียน หัตถกรรม การประดิษฐสิ่งประณีต การกีฬา 

นาฏศิลป เปนตน 

8. พัฒนาการทางพฤติกรรมเริ่มจากการแสดงออกแบบรวมๆ กอนที่จะเปลี่ยนไป พฤติกรรม

ที่เจาะจง เชน ทารกอายุ 3 เดือน เมื่อเห็นของเลนที่สนใจจะเคลื่อนไหวทั้งตัวและแขนขา  แตเมื่ออายุ 

6-7 เดือน จะเอื้อมมือเดียวไปหยิบมา หรือเด็กอายุ 1 ป เมื่อพูดคําวา “แม-นม” อาจหมายถึง “แมเอา

นมมาใหหนู” หรือ “แมเอาขวดนมคืนไป” หรืออาจหมายถึง เครื่องดื่มอื่นๆ ไมใชนมก็ได ตอมาเมื่อโต

ขึ้นพัฒนาการดานภาษามีประสิทธิภาพมากข้ึนจึงพูดอยางจําเพาะเจาะจง จนเปนการเลา การเขียน การ

ประพันธ รอยแกว รอยกรองได 

9. การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก (Developmentally Appropriate 

Practice) จะทําใหเด็กมีพัฒนาการกาวหนาตามลําดับไดดี เด็กจะสนใจประสบการณการเรียนรูจาก

ประสาทสัมผัสตางๆ ไดแก มองเห็น ไดยิน หยิบจับ ไดกลิ่น ชิมรสและอิริยาบถ การคิด ความรูสึก    
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การพูดและลงมือกระทํา เปนตน ทั้งนี้ผูใหญควรรูจักสังเกตและติดตามพัฒนาการของเด็ก เปนระยะจะ

ไดตั้งความคาดหวังที่เปนจริง จัดใหเด็กไดทําสิ่งตางๆ พอเหมาะกับระดับความสามารถ  คอยๆเพิ่มจาก

งายไปยาก ทําใหเด็กมีกําลังใจรูสึกวาตนนาจะทําใหสําเร็จได กิจกรรมทาทายความสามารถเมื่อทดลอง

ทําจะรูสึกสนุกและภูมิใจเมื่อทําสําเร็จ ผูใหญสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดงายๆ โดยใหเด็กมีโอกาส

เรียนรูจากการเลน ลงมือทํา สํารวจ ทดลองและคนพบสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตามกําลังความสามารถ

ของตนกอน ทั้งนี้ผูใหญควรเอาใจใสดูแลมีปฏิสัมพันธตอบสนองกับเด็ก เลนและพูดคุยหรือตั้งคําถามกับ

เด็ก เพื่อใหเด็กรูถึงการยอมรับและมีความรูสึกมั่นคงในสภาพแวดลอมที่เปนมิตร ใหคําแนะนํา อธิบาย

ขยายความเมื่อเด็กตองการและชวยเหลือเทาที่จําเปน ไมควรดุวาเมื่อเด็กไมไดทําแบบที่ผูใหญคิด ไมควร

ทําหรือคิดแทนเด็ก เด็กจะไดรูจัดคิดหาทางแกปญหาและมีความสรางสรรค5 

การประเมินพัฒนาการเด็ก 

การประเมินพัฒนาการเด็กเปนการเฝาระวังพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กวัยตางๆ เพื่อจะได
ทราบวาเด็กมีระดับความสามารถดานตางๆเปนอยางไร สมวัยหรือไม เพื่อจะไดแนะนําบิดามารดาผู
เลี้ยงดูใหอบรมเลี้ยงดู และจัดสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็ก ใน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบ Denver Developmental Screening Test หรือ Denver II 
(ฉบับภาษาไทย) ซึ่งปรับปรุงจาก DDSTเนื่องจากเหตุผล  4 ประการ (1) เพิ่มขอทดสอบทางดานภาษา  
(2) หาความเหมาะสมของกลุมปกติ และคาปกติมาตรฐาน (3) ปรับลักษณะของขอทดสอบเฉพาะบาง
ขอ และ (4) การแปลผลทดสอบแบบเดิมขาดความไวที่จะนําไปใชคาดการณสถานภาพของเด็กตอไปใน
อนาคต เชน ความสามารถทางการศึกษา37 ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาการดานภาษา จากการ
สังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองของเด็กมาใชในการประเมิน ตลอดจนปรับกฎเกณฑการแปลผล
การศึกษาความเที่ยงตรง การทํามาตรฐานและการกําหนดเกณฑฝกอบรมผูทดสอบอยางเครงครัด38  

ตอมาไดมีการจัดทําฉบับภาษาไทยซึ่งเปนแบบทดสอบพัฒนาการสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ป และ
ดําเนินการทดสอบอยางเปนระบบ Denver II ไมไดเปนแบบทดสอบเชาวปญญา (I.Q. Test) และไม
สามารถใชคาดการณระดับความสามารถทางสติปญญาในอนาคตได ไมไดสรางขึ้นเพื่อการวินิจฉัยวาเด็ก
เปนอะไร แตเปนแบบทดสอบพัฒนาการที่ใชเปรียบเทียบความสามารถดานตางๆกับเด็กปกติในวัย
เดียวกัน แบงการทดสอบเปน 4 ดานคือ 

1. ดานกลามเนื้อใหญ (Gross motor) ดูจากทาทางการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของ
รางกายเชนการชันคอ คลาน นั่ง เดิน กระโดด 

2. ดานกลามเนื้อเล็กและการปรับตัว (Fine Motor Adaptive) การใชมือหยิบจับวัตถุ การ
ใชตาและทักษะในการประสานการทํางานของอวัยวะตางๆ เพื่อสามารถพัฒนาวิธีการเวลาและความ
แมนยําในการทํากิจกรรมนั้นๆ ไดดีข้ึนและมีการเรียนรู 

3. ดานภาษา (Language) เปนความสามารถในการใชเสียงและพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อ
สื่อความเขาใจซึ่งกันและกัน อาจแสดงออกโดยสีหนา ทาทาง ภาษาพูด โดยแบงออกเปนความเขาใจ 
เชนรับฟงเขาใจการสื่อสารของผูอื่นและการใชภาษา เชน การพูดสื่อภาษาโดยการแสดงทาทางและเสียง 
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4. ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง (Personal-Social) เปนความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองตลอดจนความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและสังคม 

หลักการของการประเมินพัฒนาการเด็ก 
1. การประเมินพัฒนาการของเด็กจะตองประเมินหลายๆ ครั้งกอนท่ีจะสรุปผลทั้งนี้เพื่อให 

ไดขอสรุปตรงกับขอเท็จจริง 
2. การตีความ หรือการสรุปผลการประเมินตองมีความเปนปรนัย กลาวคือ แปลผลตาม

ขอมูลที่ปรากฏ ไมลําเอียงถาเปนไปไดควรมีผูประเมินมากกวา 1 คน ผลการประเมินเด็กถือเปน
ความลับไมควรเปดเผยแกผูที่ไมเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่ถือเปนปญหาของเด็ก 

3. ในการเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กวัยเดียวกันตองใชมาตรฐานเดียวกัน 
 
การดําเนินการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
1. ผูประเมินตองเริ่มจากการสรางสัมพันธภาพระหวางผูประเมิน บิดามารดาหรือผูเลี้ยงดู 

และเด็ก การทดสอบจะผานบิดามารดา ผูเลี้ยงดูที่ใกลชิด เพื่อใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมอยางเปน
ธรรมชาติ ผูประเมินควรทําใหเด็กและผูเลี้ยงดูรูสึกสบายและเปนกันเอง เด็กโตสามารถใหนั่งตามลําพัง
ได เด็กเล็กอาจตองนั่งบนตัก    ผูเลี้ยงดูเด็กจะไดเอื้อมไปหยิบของบนโตะไดงาย ทารกอาจทดสอบบน
พื้นหรือบนเตียงถาบนโตะไมปลอดภัยพอ 

2. ผูประเมินควรอธิบายใหผูเลี้ยงดูทราบวา จะทดสอบพัฒนาการเด็กในปจจุบัน ไมใชการ
ทดสอบเชาวนปญญา และไมคาดหวังวาเด็กจะผานขอทดสอบไดทุกขอ 

3. ขั้นตอนการทดสอบ ควรยืดหยุนไดตามการตอบสนองของเด็ก แตควรมีการลําดับการ
ทดสอบตามขอทดสอบ โดยมีขอแนะนําดังนี ้

 3.1 ควรทดสอบดานที่เด็กมีสวนรวมนอยที่สุด หรือถามจากผูเลี้ยงดูกอน เชน เริ่มจาก
การทดสอบดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง แลวตามดวยดานกลามเนื้อเล็ก ซึ่งไมตองใชภาษา และ
ตามดวยขอทดสอบทางภาษาและปดทายดวยการทดสอบกลามเนื้อใหญ 

 3.2 ควรเริ่มจากการทดสอบที่เด็กทําไดงายกอน ชมเชยในความพยายามของเด็กแมวา
จะทําไมได สรางความมั่นใจและใหการสนับสนุนเมื่อเด็กตองทําขอทดสอบที่ยากข้ึน 

 3.3 ขอทดสอบที่วัสดุเหมือนกันควรทดสอบไปดวยกันเพื่อประหยัดเวลา 
 3.4 วางวัสดุที่ใชทดสอบไวบนโตะเพียงชิ้นเดียว เพื่อไมใหเด็กสับสนและไมมีสมาธิ วัสดุ

อื่นควรเก็บไวนอกสายตาเด็กและเด็กเอื้อมไมถึง 
 3.5 สําหรับทารก ขอทดสอบที่ใชทานอนควรทําไปรวมกัน 

3.6 การบันทึกเก่ียวกับทักษะหรือพฤติกรรมของเด็ก เชน ความสามารถในการบอก 
รูปรางไดจําแนกสีไดปฏิบัติตามคําสั่งไดเปนตน 

4. จํานวนขอที่ ใชทดสอบ ในเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับอายุและ
ความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงคของการทดสอบ เพื่อตองการสรุปวาเด็กมีความสามารถสูงสุด
เปนอยางไรและมีพัฒนาการลาชาหรือไม 
 การประเมินวาเด็กมีความเสี่ยงในเรื่องพัฒนาการหรือไม ควรดําเนินการทดสอบดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  ควรทดสอบเด็กในแตละดานอยางนอย 3 ขอที่ใกลเคียงกับดานซายของเสน
อายุ และทุกๆ ขอทดสอบตองครอมเสนอาย ุ
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ขั้นตอนที่ 2 ถาเด็กไมสามารถทําในข้ันตอนที่ 1 ได ตองทําการทดสอบเพิ่มเติมในดานซาย
จนกวาเด็กจะทํา 3 ขอผานติดกัน 

การประเมินเพื่อหาความสามารถสูงสุดของเด็ก ควรดําเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ควรทดสอบเด็กในแตละดานอยางนอย 3 ขอ ที่ใกลเคียงกับดานซายของเสน

อายุ และทุกๆ ขอทดสอบตองครอมเสนอาย ุ
ขั้นตอนที่ 2  ดําเนินการทดสอบตอไปเรื่อยๆ จนกวาเด็กจะทําไมได 3 ขอติดตอกันในแต

ละดาน 
5. การใหคะแนนพฤติกรรมของการทดสอบ ควรใหคะแนนหลังจากทดสอบเสร็จแลว        

ผูทดสอบสามารถเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมของเด็กระหวางทดสอบและกอนทดสอบได เพื่อความ
ถูกตองของคะแนน หรืออาจถามผูเลี้ยงดูเด็กวา พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกนั้นเปนพฤติกรรมปกติหรือ  
ไม เพราะบางครั้งเด็กอาจไมสบาย เหนื่อย หิว หรือกังวล ซึ่งถาเปนเชนนั้นควรทําการทดสอบใหม 
เพื่อใหเด็กมีความรวมมือดีขึ้น 

6. การใหคะแนนขอทดสอบแตละขอควรบันทึกใกลเสน 50% และบันทึกคะแนนดังนี้ 
 ให “P” แสดงวา พัฒนาการของเด็กผานตามเกณฑ หมายถึงเด็กสามารถทําขอ

ทดสอบ หรือผูเลี้ยงดูรายงานวาเด็กนั้นทําได 
 ให “F” แสดงวา พัฒนาการของเด็กไมผานตามเกณฑ หมายถึงเด็กไมสามารถทําขอ

ทดสอบ หรือผูเลี้ยงดูรายงานวาเด็กไมสามารถทําได 
 ให “NO” แสดงวา ไมมีโอกาส หมายถึงเด็กไมมีโอกาสทําขอทดสอบนั้น เนื่องจาก           

มีขอจํากัดเก่ียวกับผูเลี้ยงดู ใหคะแนนไดเฉพาะขอทดสอบที่ตองถามจากผูเลี้ยงดูเทานั้น 
 ให “R” แสดงวา เด็กปฏิเสธการทดสอบ  
 
การแปลผลขอทดสอบโดยรวม จะแปลผลออกเปน 3 ระดับคือ  
1) ปกติ (Normal item) จะแปลผลเมื่อไมมีขอทดสอบรายขอสรุปวา ลาชา และ/หรือมี

ขอทดสอบ ควรระวัง เพียง 1 ขอเทานั้น 
2) สงสัย (Suspected) จะแปลผลเมื่อมีขอทดสอบ ควรระวัง ตั้งแต 2 ขอขึ้นไป และ/หรือ

มีขอทดสอบ ลาชา 1 ขอขึ้นไป 
3) ไมสามารถประเมิน (Untestable) จะแปลผลเมื่อมีขอทดสอบที่เด็กปฏิเสธที่จะทําโดย

ขอทดสอบอยูทางซายมือของเสนอายุตั้งแต 1 ขอขึ้นไป และ/หรือมีขอทดสอบที่เด็กปฏิเสธตั้งแต 2 ขอ
ขึ้นไป อยูในชวงระหวางเปอรเซ็นตไทลที่ 75 –90 สําหรับการวิจัยครั้งนี้เด็กที่ไมสามารถประเมินได จะ
ตัดออกจากการวิจัย 
  

 แบบฟอรมการทดสอบ37 

 แบบฟอรมการทดสอบแบงเปนขอทดสอบยอยขอละหนึ่งพฤติกรรมแบงเปน 4 ดานคือ ดาน

สังคมและการชวยเหลือตนเอง ดานการใชกลามเนื้อเล็กและการปรับตัว ดานภาษา และดานการใช

กลามเนื้อใหญและการทรงตัว 
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  แนวนอนดานบนของแบบฟอรมการทดสอบเปนอายุ ซึ่งแบงเปนเดือน และป ตั้งแต

แรกเกิด - 6 ป   ชวงระหวาง 1 - 24 เดือน ชวงสเกลแตละชองเทากับ 1 เดือน (ภาพที่ 1) อายุมากกวา 

24 เดือน ชองสเกลแตละชองเทากับ 3 เดือน  ขอทดสอบทั้งหมดมี 125 ขอ แตละขอแทนดวยลักษณะ

ชองสี่เหลี่ยม ซึ่งแบงเปนเปอรเซ็นตไทลที่เด็กในกลุมตัวอยางทําผานคือ  25%  50%  75%  90%  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแบบฟอรมการทดสอบเปนอายุ 

 ตัวอยางขอทดสอบเดินเอง (Walk Well) ดานซายมือสุดของชวงแสดงวา 25% ของเด็กอายุ 

11 เดือนเศษ ในกลุมตัวอยางเดินไดดี 50% ของเด็กอายุ 12 1/3 เดือน ในกลุมตัวอยางเดินไดดี ทาง

ดานซายที่เปนสวนแรเงาแสดงวา 75% ของเด็กอายุ 13 เดือน ในกลุมตัวอยางเดินไดดี และดานขวามือ

สุด 90% ของเด็กอายุเกือบ 15 เดือน ในกลุมตัวอยางเดินไดดี ซึ่งหมายความวา เด็กปกติที่อายุมากกวา 

15 เดือน ที่เดินไดไมดีมีเพียงรอยละ 10 เทานั้น 

 ขอทดสอบบางขอจะมีตัวเลขทางซายของชอง ตัวเลขนี้ หมายความวา ใหดูดานหลังของ

แบบฟอรมการทดสอบซึ่งจะบอกวิธีดําเนินการทดสอบ และ/หรือบอกการแปลผลการทดสอบขอ

ทดสอบบางขอจะมีตัว R อยูขางบน หมายความวาใหถามจากผูเลี้ยงดูได (ภาพที่ 2)  และบางขอทดสอบ

เปนตัวเลข หมายความวา ใหดูคําแนะนําดานหลังแบบทดสอบ 

  

 

  

 

 

 

6 9 12 15 สเกลอายุเปนเดือน 

เปอรเซ็นตที่เด็กปกติทําผานขอทดสอบนี ้
50% 75% 90% 

เดินเอง 

25%

ภาพที่  2 อธิบายสัญลักษณ ที่ประกอบในขอทดสอบ 

 R 13  ชี้เสนที่ยาวกวา 



16 

 

การแปลผล 

 การแปลผลการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวย Denver II จะเปรียบเทียบพัฒนาการ

ของเด็กกับพัฒนาการของเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน การแปลผลในครั้งแรกจะแปลขอทดสอบแตละขอ

กอนแลวจึงแปลผลรวม 

 1. เร็วกวาวัย (Advanced Item) เมื่อเด็กสามารถทําขอสอบที่อยูขวามือของเสนอายุได 

และตองเปนขอทดสอบที่ไมไดอยูบนเสนอายุ แสดงวาเด็กมีพัฒนาการเกินวัยในขอทดสอบนั้น (ภาพที่ 

3) หมายถึง เด็กสวนใหญในวัยเดียวกันไมผานขอทดสอบนั้น แตไมสามารถแปลผลวา เด็กคนนี้มี

พัฒนาการโดยรวมเร็วกวาวัย 

                         

 

 

  

 

 

 2. ปกติ  (Normal  Item) ขอทดสอบที่เด็กทําไมผานหรือปฏิเสธไมไดหมายความวา เด็ก

มีพัฒนาการลาชา เชน กรณีที่เด็กทําไมผานหรือปฏิเสธขอทดสอบที่อยูดานขวาของเสนอายุ เด็กก็ยังมี

พัฒนาการในเรื่องนั้นปกติ เพราะเด็กอายุนอยกวาเสนอายุที่เด็กอายุนั้นจะทําไดรอยละ 25 เด็กจึงไมถูก

คาดหวังวาจะผานขอทดสอบนั้นจนกวาเด็กจะอายุมากข้ึน (ภาพที่ 4) 

 

                                                         

 

 

 

  

P 

เสนอาย ุ

ภาพที่ 3 แสดงผลพัฒนาการเร็วกวาวัย 

   F     R 

เสนอาย ุ เสนอาย ุ

ภาพที่ 4 แสดงผลพัฒนาการสมวัย 
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 การแสดงผลในภาพที่ 5แสดงวาเด็กทําผาน ไมผาน หรือปฏิเสธ ซึ่งเสนอายุอยูระหวาง

เปอรเซ็นตไทลที่ 25 และ 75 จึงตัดสินวาเด็กมีพัฒนาการปกติในขอทดสอบนั้น และไมใชแปลผลรวม 

 

                                       

 

 

 

3. ควรระวัง (Caution Item)ขอควรระวังในขอทดสอบยอยสามารถเขียนไดในกรณ ี     

ที่ผูทดสอบให F (ไมผาน) และ R (ปฏิเสธ)  ในขอทดสอบที่อยูบนเสนอายุระหวางเปอรเซ็นตไทลที่ 75 

และ 90 ที่บริเวณแรเงาผูทดสอบควรเขียน C บนขวามือของชอง เพราะเด็กในกลุมตัวอยางมากกวา 

75% สามารถทําขอทดสอบนั้นได  (ภาพที่ 6) 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

    F      R  

    R     F 

C C 

C C 

เสนอาย ุ

เสนอาย ุเสนอาย ุ

เสนอาย ุ

ภาพที่ 6 แสดงสิ่งควรระวังที่จะนํามาใชในการแปลผลรวม 

   P     F     R 

เสนอาย ุ เสนอาย ุ เสนอาย ุ

ภาพที่ 5   แสดงผลพัฒนาการสมวัยทีจ่ะนํามาใชในการแปลผลรวม 
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 4. ลาชา (Delayed Item) จากภาพที่7 จะเห็นวาเด็กมีพัฒนาการลาชาในขอทดสอบนั้น

เมื่อ เด็กไมผานหรือปฏิเสธขอทดสอบที่อยูดานซายของเสนอายุ และตองระบายสีลงบนขวามือของชอง

ดวย และเนื่องจาก  Denver II เปนเครื่องมือสําหรับการคัดกรองเทานั้น จึงไมสามารถแปลผลการ

ทดสอบโดยรวมวา เด็กมีพัฒนาการลาชา แตใชคําวา สงสัยพัฒนาการลาชา 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 5. ไมมีโอกาสไดทํา (No Opportunity  Item) ขอทดสอบที่ถามจากผูเลี้ยงดู และพบวา

เด็กไมมีโอกาสไดทําใหเขียน NO  ขอทดสอบเหลานี้ จะไมนํามาใชในการแปลผลโดยรวม (ภาพที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    No     No 

เสนอาย ุเสนอาย ุ

ภาพที่ 8 แสดงผลพัฒนาการวาเด็กไมมีโอกาสไดทํา 

    F     R 

เสนอายุ                       เสนอายุ                       

ภาพที่ 7 แสดงผลพัฒนาการชากวาวัยที่จะนํามาใชในการแปลผลรวม 
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 การแปลผลการทดสอบโดยรวม (Denver II) 

 ปกติ  (Normal)  เด็กท่ีทําการประเมินพัฒนาการเด็กโดยไมมีขอทดสอบ “ลาชา” และ / 

หรือ มีขอทดสอบ “ควรระวัง” เพียง 1 ขอเทานั้น 

 สงสัย  (Suspect)  เด็กท่ีทําการประเมินพัฒนาการเด็กมีขอทดสอบ “ควรระวังตั้งแต 2 ขอ

ขึ้นไป และ/หรือ มีขอทดสอบ “ลาชา” 1 ขอข้ึนไป 

ปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทําหนาที่ (Function) และ

วุฒิภาวะ (Maturity) ของอวัยวะระบบตางๆ รวมทั้งตัวบุคคลทําใหทําสิ่งที่ยากและซับซอนมากขึ้นได

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหมและความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม 

หรือภาวะใหมในบริบทของครอบครัวและสังคม  พัฒนาการของเด็ก หมายถึง พฤติกรรมของเด็กที่

แสดงออกใหสังเกตเห็นได ซึ่งสะทอนถึงพัฒนาการของสมองและระบบประสาทที่ไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยตางๆ ตั้งแตชวงที่อยูในครรภมารดาและในสภาพแวดลอมภายหลังเกิด5 พัฒนาการเด็กเปน

รากฐานของการพัฒนามนุษยไปตลอดชีวิต  ซึ่งพัฒนาการในแตละชวงวัยเกิดจากปจจัยที่ตางกัน โดยสุข

ภาวะของเด็กอายุ 0-1 ป  ทั้ งทางดาน กาย จิต และสังคม เปนผลมาจากปจจัยทางชีวภาพ 

สภาพแวดลอม ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี การมีและการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน 

ตลอดจนคุณภาพบริการ สุขภาวะของพอและแม โดยเฉพาะแมมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเด็ก

ขณะเปนทารกในครรภ และมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตภายหลังคลอด ชวงแรกเกิด

ถึง 2 ปเปนชวงที่เด็กมีความพรอมที่จะเรียนรู และรับประสบการณใหมเนื่องจากระบบประสาทและ

สมองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การเจริญเติบโตและพัฒนาการจะมีมากนอยในปจจุบันและสงผลตอ

อนาคตเด็ก ขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูและสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ6  ในทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะใน

ประเทศที่พัฒนาแลวจะใหความสําคัญตอการพัฒนาเด็กเปนอยางมาก เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความสําเร็จ

ในดานการศึกษาและสามารถมีชีวิตที่ดี สามารถหาเลี้ยงตนเองไดโดยไมกอปญหาสังคม  การเตรียม

ความพรอมของพอ แม ตั้งแตกอนการตั้งครรภ การดูแลการฝากครรภที่มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลหลัง

คลอด การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมลวนแลวแตเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาสมอง

ในเด็ก การศึกษาระยะยาวในตางประเทศไมวาจะเปน Perry Preschool และ Abecedarion  

Program ตางแสดงถึงผลดีของการใหความสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการตั้งแตวัยเด็ก  นอกจากนี้ถา

ดูความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร พบวา งานวิจัยของ Dr.James Heckman ผูที่ไดรับรางวัลโนเบล

สาขาเศรษฐศาสตร ไดนําเสนอใหเห็นวาการจัดการอยางมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กจะ

ใหผลตอบแทนประมาณ รอยละ  7-10 ตอป ตอเงินที่ลงทุนไป39 

ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีหลากหลายปจจัยทัง้ทางบวกและทางลบดังนี้ ปจจัย
ดานชีวภาพที่เกี่ยวของกับลักษณะทางพันธุกรรม  หรือชุดหนวยของยีนที่เด็กไดรับสืบทอดมาจากพอ 
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แม ซึ่งพบวา ความสัมพันธระหวาง พันธุกรรม และระดับเชาวนปญญาโดยรวมประมาณรอยละ 507 
โดยผูเชี่ยวชาญมีขอสรุปเบื้องตนรวมกัน 2 ขอ คือ พันธุกรรมอาจเปนตัวกําหนดแนวทางที่ทําใหเด็กมี
ปฏิสัมพันธอยางไรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีผลตอบสนองตอการเรียนรูหรือสติปญญาของเด็กเอง  อีก
ขอสรุปหนึ่งคือ พันธุกรรมที่วานี้นาจะประกอบดวยยีนอยางนอย 2-3 ยีน ที่ทํางานรวมกัน8   สวนปจจัย
ดานพอ แมพบวา  แมที่มีอายุนอยกวา 18 ป และยังไมเคยมีบุตรมีความเสี่ยงตอการคลอดเด็กน้ําหนัก
ตัวนอย9ในดานการศึกษาของพอและแม  พบวา จะมีผลตอพัฒนาการของเด็ก  โดยเฉพาะดาน
การศึกษาของแมจะมีผลมากกวาการศึกษาของพอ10,11,12 และชวงระหวางตั้งครรภของแมมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง หากแมมีโรคประจําตัวหรือภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ  อาทิเชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  เปนตน สิ่งดังกลาวจะทําใหเกิดผลกระทบตอทารกที่อยูในครรภ  ไมวาจะเปนการคลอดกอน
กําหนดหรือภาวะน้ําหนักตัวเด็กมากหรือนอยกวาปกติ  และการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  เปนตน  
การติด เชื้ อในชวงปริกํ า เนิดโดยเฉพาะโรคที่สํ าคัญ ไดแก  เอชไอวี  หัด เยอรมัน เชื้ อสุกใส
cytomegalovirus (CMV) , toxoplasmosis เปนตน เชื้อบางชนิดจะทําใหเกิดผลเสียโดยเฉพาะในสวน
ของสมองและกอใหเกิดความพิการได 

ดานภาวะโภชนาการระหวางตั้งครรภ พบวา ขณะตั้งครรภสิ่งที่จะมีผลตอพัฒนาการของ
เด็กเปนอยางมากคือ สารไอโอดีน  ซึ่งเปนสารอาหารที่มีความจําเปนตอการพัฒนาสมองและมี
ผลกระทบตอระบบประสาท ถาขาดสารไอโอดีนจะทําใหสติปญญาลดลง กอใหเกิดภาวะสมองพิการ     
หูหนวก13  จากรายงานผลการวิจัย พบวา ในเด็กอายุนอยกวา 5 ป ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับ
สติปญญาต่ํากวาเด็กที่ไมขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด14 และการขาดสารไอโอดีนทําใหระดับเชาวน
ปญญาของเด็กและวัยรุนลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 13.5 จุด15   นอกจากนี้การขาดสารไอโอดีนยังเปน 
หนึ่งในสี่ของความเสี่ยงหลักของประเทศกําลังพัฒนาที่จําเปนตองรีบดําเนินการแกไข16ซึ่งในประเทศไทย
การขาดสารไอโอดีนในเด็กยังไมมีขอมูลที่ชัดเจน  แตมีขอมูลการสํารวจสถานการณไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ  ในป 2552 พบวา ระดับไอโอดีนในปสสาวะของหญิงตั้งครรภมีคามัธยฐานเทากับ 142.1 
ไมโครกรัมตอลิตร และรอยละ 52.5 พบวามีการขาดสารไอโอดีน17    จากการสํารวจสถานการณเด็ก       
ในประเทศไทยชวงเดือนธันวาคม 2548  ถึงเดือนกุมภาพันธ 2549  พบวา ครัวเรือนภาคใต  ภาคกลาง 
(รวมกรุงเทพมหานคร) และภาคเหนือ บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ รอยละ 60.3, 54.7 และ 53.7 
ตามลําดับ  ขณะที่ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริ โภคเกลือที่มี ไอโอดีนเพียงพอ              
เพียงรอยละ 22.6 เทานั้น6 

ดานพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราของแมขณะตั้งครรภ  พบวา การดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล  จะกอให เกิดผลเสียตอเด็กไมว าจะเปนความผิดปกติบริ เวณใบหนา แขน ขา                

การเจริญเติบโต ปญหาทางดานพฤติกรรม รวมทั้งความสามารถของสติปญญาโดยในตางประเทศ พบวา 

ความชุกของการเกิดเด็กทารกที่มีความผิดปกติจากการดื่มแอลกอฮอลในหญิงตั้งครรภพบไดประมาณ

รอยละ 118  

ดานปจจัยแวดลอมนอกจากการศึกษาของพอและแมแลว ฐานะความเปนอยูของครอบครัว

ก็มีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก โดยเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดนอยจะสงผลตอพัฒนาการและ

สติปญญาของเด็กรวมถึงปญหาดานพฤติกรรมในดานความรุนแรงและความวิตกกังวล19,40   ครอบครัว   
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ที่มีปญหาการหยารางหรือแตกแยก จะสงผลกระทบตอการศึกษาและปญหาพฤติกรรมในเด็ก41,42  การ

เลี้ยงดูเปนปจจัยสําคัญที่มีงานวิจัยแสดงใหเห็นชัดเจนวา ปญหาพัฒนาการลาชาสวนสําคัญมาจาก

ปญหาขาดการเลี้ยงดูและกระตุนพัฒนาการที่เหมาะสม20  ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีแนวโนม

ลดลงแมวาเด็กอายุ 1-3 ป สวนใหญยังถกูเลี้ยงดูโดยแม  แตพบวาในกรงุเทพมหานครมีเด็กถูกนําไปฝาก

เลี้ยงในเวลากลางวัน เนื่องจากพอและแมตองไปทํางานนอกบาน และพบวาเด็กอายุระหวาง 3-5 ป 

ไดรับการดูแลจากสถานเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน มากเกินครึ่ง คิดเปนรอยละ 53.321   

ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกระตุนพัฒนาการเด็กคือผูปกครองมีกิจกรรมรวมกับเด็ก  จากการศึกษา 

พบวา      การอานหนังสือรวมกับเด็กจะสงผลบวกดานสติปญญามากกวา 6 จุด22  และเปนสวนสําคัญ

อยางยิ่งตอการกระตุนพัฒนาการทางดานภาษาของเด็ก43  ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมี

นโยบายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กไทยโดยสนับสนุนให พอ แมและผูปกครองเด็กจัดกิจกรรม  กิน 

กอด เลน เลา รวมกับเด็ก และมีโครงการหนังสือเลมแรก (Book Start) แจกใหแกเด็กเพื่อให

ผูปกครองนําไปอานกับบุตรหลาน การเลี้ยงดูที่อาจสงผลกระทบตอพัฒนาการเด็ก คือ การปลอยใหเด็ก

ใชเวลาไปกับการดูโทรทัศน เลนเกมส เลนอินเตอรเน็ต ซึ่งสงผลตอปญหาดานสมาธิ การเรียน การนอน 

และการกินในเด็ก  โดยสถาบันAmerican Academy of Pediatrics  ไดแนะนําไมใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 

2 ป    ดูโทรทัศนหรือใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อความบันเทิง23  ซึ่งสอดคลองกับเด็กที่มีปญหาการพูด

ลาชาที่พบมากขึ้นในประเทศไทย โดยพบวาสวนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอการสงเสริม

พัฒนาการ คือการปลอยใหเด็กดูโทรทัศนตามลําพัง24 

ปจจัยดานเด็กสิ่งที่สําคัญมาก คือ การดูแลเอาใจใสของแมและภาวะแทรกซอนในชวง

ตั้งครรภที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอเด็ก ซึ่งกอใหเกิดทารกมีน้ําหนักตัวนอย  การคลอดกอนกําหนด  

ภาวะขาดออกซิเจน  ภาวะแทรกซอนหลังคลอด  สิ่งดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอพัฒนาการเด็ก   

เปนอยางมาก  โดยเฉพาะในกลุมที่คลอดกอนกําหนดหรือมีน้ําหนักแรกคลอดนอย25,26,27,28,29,39,44,45 

ภาวะโภชนาการในเด็กที่มีภาวะเตี้ย แคระแกรน และขาดธาตุเหล็กจะสงผลตอพัฒนาการ

เด็ก17  นอกจากนี้เด็กท่ีมีภาวะซีดมากจากการขาดธาตุเหล็ก ถึงแมจะไดรับการรักษาแตก็ไมสามารถชวย

ใหความสามารถทางสติปญญากลับมาดีไดดังเดิม30  การกินนมแมเปนปจจัยที่สงผลกระทบทางดานบวก

กับเด็ก โดยการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก (World  Health  Assembly) ครั้งที่ 54     เมื่อ 

พ.ศ.2546  กําหนดใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว (Exclusive  breast feeding) เปนเวลา 6 

เดือน และใหอาหารเสริมรวมกับนมแมตอไปจนเขาขวบปที่ 2 จากการทบทวนงานวิจัยจากทั่วโลก

มากกวา 3,000 เรื่อง ที่สนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว6โดยรายงานสรุปของ WHO ในป ค.ศ. 2013 

พบวา การกินนมแมจะสงผลตอความสามารถทางสติปญญาของเด็ก 2.19-3.45 จุด31  นอกจากนี้ยังมี

ผลการศึกษาระยะยาวที่พบวา เด็กที่กินนมแมเปนหลักตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปจะสงผลดีตอความสามารถ

ทางสติปญญา พัฒนาการ ความสามารถดานการศึกษาและสุขภาพจิต46  
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การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 

 สําหรับการดําเนินงานเพื่อสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     

มีบทบาทหนาที่ในการดูแลสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก จากการดําเนินงานที่ผานมา พบปญหาในกลุมแม

และเด็ก47  ดังนี้ 

1. อัตราภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ รอยละ 19.97 เปาหมายไมเกิน รอยละ 10 
2. อัตราหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาหหรือเทากับ 12  สัปดาห 
    รอยละ 51.59 เปาหมายรอยละ 60 
3. อตัราแมที่มีอายุนอยกวา 20 ป คลอดบุตร รอยละ 18.33 เปาหมายรอยละ 10 
4. อัตราตายปริกําเนิด เทากับ 41.81 เปาหมายไมเกิน 9 ตอพันการเกิดมีชีพ   
5. อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม เทากับ 8.6 เปาหมายไมเกินรอยละ 7 
6. พบการเกิดธาลัสซีเมียรายใหมชนิดรุนแรง 6 : 1,000 LB  (4,250 คนตอป) 
7. ภาวะพรองไทรอยด (TSH) อุบัติการณ 0.6:1,000 LB  (600 คนตอป) 
8. เอดสจากแมสูลูกในป 2553 รอยละ 3.2 
9. ทารกขาดออกซิเจน 25.3 : 1,000 LB 

10. เด็กเตี้ยรอยละ 11.9 
11. ปญหาเด็กอวนในเมือง เด็กผอมในชนบท  
12. ปญหาฟนผุ 
13. เด็กแรกเกิด-6 เดือนกินนมแมอยางเดียว รอยละ 42.5 
14. พฤติกรรมการเลี้ยงลูกไมถูกตองขาดภูมิตานทานทางสังคม ทักษะชีวิต ซึ่งมาจาก 

ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
15. เด็กมีความบกพรองการเรียนรู สมาธิสั้น 
16. เด็ก 0-5 ป พัฒนาการลาชา รอยละ 30 
17. IQ ไมไดมาตรฐาน 91.4 จุด EQ ยังดอย เกิดนอยคุณภาพแย 
18. คุณภาพการบริการในคลินิก WCC เนนการตรวจเชิงปริมาณ การใหความรู  
      คําแนะนํานอย 
 

 จากปญหาดังกลาวขางตนและนโยบายของรัฐบาล กรมอนามัยจึงนํามาจัดทําเปนนโยบาย

งานดานอนามัยแมและเด็ก ป 2556-2559 ขึ้นโดยเนนการพัฒนาอนามัยแมและเด็ก “เกง ดี             

มีคุณธรรม นําครอบครัวผาสุก” มุงสู  80 ปยังแจว โดยนํานโยบายของรัฐบาลมาจัดทําเปน 6 

ยุทธศาสตรหลัก คือ 1) พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการสงเสริมสุขภาพ  2) พัฒนาระบบบริการและ

การบริหารจัดการงานสงเสริมสุขภาพ 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร  4) พัฒนาองคความรูและจัดการ

ความรู  5) กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนสูทองถิ่น  6) สรางกระแสสังคมสื่อสารสาธารณะและการตลาด
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เพื่อสังคม และไดกําหนดกรอบแนวคิดและกรอบการดําเนินงาน “การพัฒนาแมและเด็กอยางองครวม” 

ป 2556-2559 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการพัฒนาแมและเด็กอยางองครวม 

 จากยุทธศาสตร กรอบแนวคิด และการดําเนินงานจึงทําใหมีโครงการสําคัญเกิดขึ้น         

เพื่อดําเนินงานภายใตโครงการดังกลาว กอใหเกิดผลงานตามสโลแกนที่ตั้งไว “เกง ดี มีคุณธรรม        

นําครอบครัวผาสุก” มุงสู 80 ปยังแจว ดังนี้   

 1. โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 

 2. โครงการตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว 

 3. โครงการศูนยเด็กเล็กคุณภาพ 

 4. โครงการโรงเรียนพอแมในชุมชน 
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ภาพที่ 10 การดําเนินงานพัฒนางานอนามัยแมและเด็ก ป 2556-2559 

 

 กิจกรรมสําหรับพอแมในเด็กปฐมวัย 

จากการสํารวจของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยรวมกับสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนา

เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สํารวจสภาวะสุขภาพพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย

ของประเทศไทยป พ.ศ. 2542 ในเด็กอายุ 1 ป และ 4 ป จํานวน 3,096 คน ใน 4 ภาค 9 จังหวัด โดย

ใชแบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบวาพัฒนาการรวมทุกดานของเด็กปฐมวัยปกติ (Normal)   

รอยละ 71.69 สงสัยลาชา (Suspect) รอยละ 28.31 ป 2550  มีพัฒนาการรวมปกต ิ67.7 และใน พ.ศ.

2545 กรมสุขภาพจิตไดดําเนินการสํารวจระดับความฉลาดทางอารมณเด็กวัย 3-5 ป พบวา เกณฑปกต ิ

139-202 คะแนน ป 2550  เกณฑปกติลดลง 125-198 คะแนน ดานที่ลดลงเปนดานการปรับตัวตอ

ปญหาและความกระตือรือรน 
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 จากขอมูลสถานการณของนักวิชาการที่สํารวจแลวพบวา พัฒนาการของเด็กไทยที่สมวัย     

มีแนวโนมลดลง ความฉลาดทางอารมณก็มีคาเกณฑปกติลดลงดวย ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงไดรวมกับ

กรมอนามัย พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริมสรางไอคิวอีคิวเด็ก 0-5 ป (สําหรับพอแม) ขึ้นโดย    

ยึดหลัก 2ก2ล “กิน กอด เลน เลา” ในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหพอแมตลอดจน        

ผูเลี้ยงดูเด็ก มีความรูและทักษะในการดูแลทั้งทางดานสุขภาพ ดานการเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการ        

ดานการสรางนิสัยรักการอาน และการสรางความผูกพัน โดยออกแบบเปนหลักสูตรการจัดกิจกรรม

สําหรับพอแม หรือผูเลี้ยงดู จํานวน 4 ครั้งติดตอกัน48 

แนวคิดในการดูแลสุขภาพ : เด็กปฐมวัยหรือเด็กอายุ 0-5 ป เปนวัยที่มีการเจริญเติบโต

และการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว การเจริญเติบโตของเด็กขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ไดแก 

พันธุกรรม ฮอรโมน ภาวะโภชนาการโรคทางกาย และสภาพแวดลอมการเลี้ยงดู อาหารเปนปจจัยที่มี

บทบาทอยางมากตอการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ป การไดรับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู และ         

มีปริมาณที่เหมาะสม มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกสวนของรางกายและสมอง   

การใหอาหารนอกจากชวยใหมีชีวิตรอด เจริญเติบโตและพัฒนาตามศักยภาพยังชวยใหเด็กแข็งแรง และ

มีสุขภาพดีในวัยเด็ก การเลือกอาหารที่เหมาะสมตองคํานึงถึงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และขอจํากัด

ทางสรีรวิทยาของทารก เชน การยอยอาหาร และการทํางานของไต นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดของทารก

ในชวงหกเดือนแรกของชีวิต และควรใหนมแมรวมกับอาหารที่เหมาะสมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ป หรือ

นานกวานั้นเพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพลูกและแมอยางเต็มที ่

แนวคิดในการเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการ  วิธีแหงการเรียนรูที่เปนธรรมชาติที่ดีที่สุด

สําหรับเด็กคือ การเลน การเลนกระตุนการคิดและจินตนาการของเด็ก การเลนเปนสัญลักษณของการ

ถายทอดประสบการณของเด็ก ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของเด็กในปจจุบันและถายโยง

ประสบการณนี้ไปสูอนาคต นอกจากนี้การเลนทําใหเด็กเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว 

ประสบการณที่เด็กไดจากการเลนจะนําไปสูการรับผิดชอบตอตนเอง และปรับตัวใหเขากับสังคมอีกทั้ง

สงเสริมพัฒนาการดานตางๆไดสมวัย 

แนวคิดในการสรางนิสัยรักการอาน นิทานเปนจุดเริ่มตนของการสื่อสารดวยภาษา เด็ก

เรียนรูที่จะออกเสียงพูดเพื่อสื่อความหมายใหคนอื่นเขาใจดวยการฟงคนอื่นพูด การเลานิทานเปนการ

กระตุนใหเด็กมีทักษะในการเปนผูฟงที่ดี รวมทั้งจินตนาการที่เหมาะสมและทัศนคติที่ดีตอการดําเนิน

ชีวิต เชน ทําใหเด็กเล็กมีพัฒนาการการพูดไดเร็วขึ้น นอกจากนั้นการสรางนิสัยรักการอานใหลูกเปนการ

ลงทุนที่คุมคามากในเรื่องของเวลา และที่สําคัญการอานเปนการเปดโลกกวางที่มีคุณคามากใหแกลูก   

ซึ่งจะมีบทบาทมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกในอนาคตตอไป การเลานิทานเปนศิลปะที่กอใหเกิด

ความบันเทิง จินตนาการ ความรู ผานประสบการณของผูเลา และพัฒนาความคิดไปสูการมีเหตุผล
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นิทานนอกจากจะใหความสุขแกผูฟงและผูเลาแลว ยังสรางความผูกพันทางจิตใจระหวางผูเลาและผูฟง

ดวย นิทานจึงเหมือนอาหารสมองและอาหารใจ ที่สามารถหลอหลอมความคิดและพฤติกรรมที่

สรางสรรค 

แนวคิดในการสรางความผูกพัน ลูกอายุ 0-5 ป จะรับรูถึงความรักความผูกพันจากพอแม

หรือผูแลได โดยการสัมผัสการโอบกอดการพูดคุยกับลูก การเลนการใหอาหารจะทําใหลูกอบอุน    

อารมณด ี

 โรงเรียนพอแม  (Parent School)49,50,51 

 ปจจุบันในภาคเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม แนวโนมโครงสรางครอบครัวของคนไทย        
มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น แตกตางจากในอดีตที่ผูหญิงจะไดรับคําแนะนํา คําปรึกษาจากพอ
แมที่อยูในครอบครัวเดียวกันในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนชวยเหลือเลี้ยงดูเมื่อพอไปทํางาน
นอกบานโดยแมเปนผูเลี้ยงดูหลักที่บาน แตในปจจุบันการแยกเปนครอบครัวเดี่ยวทําใหแมขาดโอกาสใน
การไดรับความรูจากญาติผูใหญ การอบรมเลี้ยงดูจึงเปนการศึกษาดวยตนเองหรือสอบถามจากเพื่อน
บาน ซึ่งความรูบางสิ่งถูกตองแตบางสิ่งไมถูกตอง ดังนั้นการไดรับความรูจากบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยเหลือใหแมสามารถเลี้ยงลูกดวยตนเองไดอยางมีคุณภาพ  

ความหมายของโรงเรียนพอแม  โรงเรียนพอแม หมายถึง บริการที่จัดขึ้นสําหรับการให
ความรูแกพอแม ดําเนินการในสถานที่จัดเตรียมไวเปนสัดสวน อาจอยูในอาคารหรือนอกอาคารของ
สถานบริการสาธารณสุข   มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูของพอแม     
มีความสงบเงียบ ไมมีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของเดินผานไปมารบกวนใหขาดสมาธิ มีแสงสวางเพียงพอ      
มีบรรยากาศของการสอนการแลกเปลี่ยนความรูที่เปนกันเอง มีกระบวนการสอนที่มุงเนนเพิ่มพูนความรู 
เจตคติ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยมีหลักสูตร สื่อ แผนการสอนที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน 
มุงหวังใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งดานรางกายและอารมณ  

ทําไมตองมีโรงเรียนพอแม เพราะวาเด็กวัย 0-5 ป อยูในระยะสําคัญของชีวิต เปนวัย
รากฐานของการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา โดยเฉพาะดาน
สมอง ซึ่งเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนวัยที่มีความสําคัญเหมาะสมที่สุดในการปูพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากการอยูรอดปลอดภัย โดยเฉพาะในระยะ 2 ปแรกของ
ชีวิตซึ่งเปนระยะที่รางกายและสมองมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จําเปนตองไดรับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด
ทั้งดานรางกายและสมอง เพื่อสงเสริมพัฒนาการรอบดาน รวมทั้งการกระตุนใหมีการพัฒนาไดเต็ม
ศักยภาพ หากเด็กวัยนี้ไดรับการดูแลใหมีการพัฒนาทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณอยางถูกตอง 
โดยมีครอบครัวเปนหลักเหมาะสมกับวัยแลว เด็กก็จะเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ตอไป  

  ครอบครัวเปนสถาบันแหงแรกของสังคมที่เปนจุดเริ่มตนของทุกสิ่งทุกอยาง ความสุข    
ความรัก ความอบอุน จริยธรรม รวมทั้งสรางเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานตาง ๆ      
ของเด็ก และพอแม คือ บุคคลสําคัญที่มีบทบาทดังกลาว  
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 วัตถุประสงค เพื่อใหพอแม และผูเลี้ยงดูเด็ก มีความรู เขาใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดี     
ตอการทําหนาที่พอแม รวมถึงสามารถนําความรูไปวางแผนและดูแลสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจ     
แมในขณะตั้งครรภและหลังคลอด ตลอดจนดูแลสงเสริมพัฒนาการบุตรหลาน เลี้ยงดูไดเหมาะสมตั้งแต
ในครรภจนถึง 5 ป 
 เนื้อหาและกิจกรรม ในการดําเนินงานโรงเรียนพอแมใหมีประสิทธิภาพที่ดีตอพอแม ผูเลี้ยง

ดูเด็กนั้น ตองมีการทํางานเปนทีมรวมกันในทุกระดับ ทั้งในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจังหวัด 

โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กรมอนามัยจึงไดจัดทําคูมือโรงเรียนพอแม

สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ที่ไดรวบรวมแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนพอแมตามมาตรฐานของ

โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว การใหความรู/สาธิตพอแม ผูเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแตระยะตั้งครรภ    

(การใชยา ทันตสุขภาพ โภชนาการ การดูแลสุขภาพแม/ลูก การนวดกระชับผูกพัน การนับลูกดิ้น     

การออกกําลังกาย การเตรียมตัวกอนคลอด การเตรียมเลี้ยงลูกดวยนมแม)  หลังคลอด (การสงเสริม

สุขภาพมารดา/ทารกหลังคลอด การเลี้ยงลูกดวยนมแมหลังคลอด การออกกําลังกายในหญิงหลังคลอด 

การนวดสัมผัสทารก การอาบน้ําทารก การดูแลทารกที่มีภาวะผิวกายเหลือง การดูแลทารกคลอดกอน

กําหนด) และการดูแลทารก 0-5 ป  (หลักการใชยาในเด็ก การเลี้ยงลูกดวยนมแมในเด็ก โภชนาการ   

ตามวัย ทันตสุขภาพในเด็ก การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย อุบัติเหตุตามวัยและ         

การปฐมพยาบาลเบื้องตน) 

 องคประกอบในการดําเนินกิจกรรม ประกอบดวยองคประกอบหลักๆ 3 องคประกอบ  คือ  

- ผูเรียน กลุมผูเรียนควรมีสถานภาพใกลเคียงกัน เชน ตั้งครรภชวงอายุครรภใกลเคียงกัน 
หรือมีลูกอายุใกลเคียงกันโดยจํานวนพอแม ผูเลี้ยงดูเด็กที่เขารับการเรียนรูแตละครั้งไมควรเกิน 20 คน 
เพราะถาจํานวนผูรับการอบรมมากเกินไป การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณจะลดลง และควรใหความสําคัญในการมีสวนรวมของญาติพี่นองในครอบครัวดวย       
เพื่อชวยเหลือการดูแลไปในทิศทางเดียวกัน 

- ผูสอนควรมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเปนทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อาทิเชน แพทย เภสัชกร 
ทันตแพทย นักโภชนาการ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักกิจกรรมบําบัด เจาหนาที่
กายภาพ แพทยแผนไทย ตามแตบริบทของสถานบริการนั้นๆ เพื่อใหทีมสหสาขามีสวนรวมในการ
บริหารหรือดําเนินการใหความรู จึงสงผลใหผูเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง ทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการอยางแทจริง 

- กลวิธีการเรียนรู ควรมุงเนนรูปแบบการเรียนรูแบบผูใหญโดยสรางการมีสวนรวม มีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ถามีกิจกรรม
ที่ฝกปฏิบัติไดใหลงมือปฏิบัติ โดยระยะเวลาที่ใชแตละครั้งไมควรนานเกินไป ขึ้นกับความพรอมและ
ความสนใจของผูเรียน 
 
 
 



28 

 

บทท่ี 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาสถานการณ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 6 เก็บ
รวบรวมขอมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พรอมกับสัมภาษณ พอ แมหรือผูดูแลเด็กที่มี
ความสัมพันธทางสายโลหิต จากแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็กที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น และประเมิน
พัฒนาการเด็กจากแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย) ในเด็กอายุตั้งแต 8 
เดือน 16 วัน  ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย  โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บและรวบรวมขอมูล  
3. วิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนพอ แม หรือ ผูดูแลเด็กที่มีความสัมพันธทาง
สายโลหิตกับเด็ก และเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่อาศัยในเขตสุขภาพ
ที่ 6 ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
สระแกว 

2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ  
 2.1 กลุม พอ แม หรือ ผูดูแลเด็กที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตกับเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต

8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน 
 2.2. กลุมเด็กที่มีอายุตั้งแต 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน โดยมีเกณฑ

คัดเลือก ดังนี้ 
  - มีสัญชาติไทย 
  - ไมมีความพิการหรือภาวะทางสมองที่มีผลตอพัฒนาการ เชน Down syndrome, 

Cerebral Palsy, ออทิสติก  ที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย 
  - ไมมีประวัติไดรับยากันชัก 
  - ยินยอมและใหความรวมมือในการประเมินพัฒนาการจนเสร็จสมบูรณ 
  - มีประวัติในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 
  - ไดรับการยินยอมจาก พอ แมหรือผูดูแลเด็กในการใหขอมูลและประเมิน

พัฒนาการ   
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3. การคัดเลือกกลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบลําดับขั้น (Three-stages Cluster 
Sampling) ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

        3.1 คํานวณขนาดตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนเขตสุขภาพที่ 6 ดวยความเชื่อมั่น 95 % 

และความผิดพลาดสูงสุดในการประมาณคาความชุกของสงสัยพัฒนาการลาชาไมเกินรอยละ 2.8     

ของความชุกดังกลาว  โดยใชสูตร ดังนี้ 

  

 

 
    nf =  (n/(1+(n/N)) 

        =  736  ราย  

และเก็บตัวอยางเพิ่ม 10%              =  810  ราย 

โดย N  = จํานวนเด็ก 0-5 ป ในเขตสุขภาพที่ 6 จํานวน 435,209 คน (จากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ณ เดือนธันวาคม  2556) 

 n   = จํานวนตัวอยางกอนปรับขนาดประชากร 

         nf    = จํานวนตัวอยางเม่ือปรับความชุกของพัฒนาการลาชา 

 α   = ระดับนัยสําคัญ 

 Zα/2 = คาสัมประสิทธิ์ของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่นของการ

ประมาณคา (1-α)100% เมื่อกําหนด α = 0.05 ดังนั้น Zα /2 = -1.95996      

 P   = สัดสวนของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยลาชา 33.3% (ผลการสํารวจโดยกรมอนามัยป 

2550) 

 d   = ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิดข้ึนไดจากการศึกษาครั้งนี้ = 2.8%                        

               3.2 สุมตัวอยางแบบขั้นลําดับ (Three-Stages Custer Sampling) โดยมีจังหวัดเครือขาย
สุขภาพที่ 6 เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง ตําบลเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง และเด็ก 0-5 ป เปนหนวย
ตัวอยางขั้นที่สาม ดังนี้ 
  - หนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่งจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 6 จํานวน 8 จังหวัด          
สุม 3 จังหวัด เพื่อเปนตัวแทนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 โดยวิธีการสุมแบบงาย จังหวัดที่สุมได  คือ  
สระแกว  สมุทรปราการ  ชลบุรี   
  - หนวยตัวอยางขั้นสองสุมเลือกตําบลจากจังหวัดชลบุรี  สมุทรปราการ และสระแกว 
ทําการเลือกตําบลตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบตามขนาดตัวอยางที่กําหนด  40 ตําบล 
  - หนวยตัวอยางขั้นสาม เด็กในแตละตําบล โดยทําการเลือกเด็กที่มีอายุ 8 เดือน 16 
วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน อยางนอยตําบลละ 20 คน หากตําบลใดมีกลุมเปาหมายไมครบ ใหเก็บ
จากตําบลใกลเคยีง ไดจํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาดังนี้จังหวัดชลบุรี 172 คน  จังหวัดสมุทรปราการ 
405 คน  และจังหวัดสระแกว 261 คนรวมกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 838 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เปนสมุดที่เจาหนาที่สาธารณสุขใชบันทึกสุขภาพแมตั้งแต
เริ่มมารับบริการฝากครรภ และใชบันทึกประวัติของเด็กตั้งแตแรกเกิด ซึ่งเปนสถานบริการของรัฐและ
เอกชน อาจเปนเลมเดียวกันหรือแยกเลมกัน  ภายในเลมตองมีขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

1.1 ขอมูลแม : ประวัติสุขภาพของแมตั้งครรภและครอบครัว ประวัติการตั้งครรภ 
ประวัติเจ็บปวย การไดรับยาระหวางตั้งครรภ 

1.2 ขอมูลเด็ก : บันทึกการคลอด ขอมูลทารกแรกเกิด ไดแก น้ําหนักแรกเกิด ภาวะ
ออกซิเจนเมื่อแรกเกิด 

2. แบบสัมภาษณพัฒนาการเด็ก  ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น ตามข้ันตอนดังนี ้
2.1 ผูวิจัยศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผล

และมีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็กในประเทศและตางประเทศ 
2.2 คัดเลือกตัวแปรที่มีผลและมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก และนํามาจัดกลุม 

ดังนี้ ปจจัยดานแม ไดแก ขอมูลทั่วไปของพอ แม ประวัติการฝากครรภ การคลอด การไดรับยา      
ขณะตั้งครรภ การติดเชื้อ โรคประจําตัวและการเจ็บปวยของแมขณะตั้งครรภ พฤติกรรมเสี่ยง        
ขณะตั้งครรภปจจัยแวดลอม  ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูดูแลเด็ก รายไดครอบครัว ลักษณะครอบครัว 
กิจกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปจจัยดานเด็ก ไดแก ขอมูลทั่วไปของเด็ก ประวัติการคลอด การติดเชื้อ        
โรคประจําตัวและการเจ็บปวยของเด็ก ภาวะแทรกซอนหลังคลอด ภาวะโภชนาการ  

2.3 เมื่อสรางแบบสัมภาษณเรียบรอยแลว จึงใหผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการเด็ก 
จํานวน 3 ทาน คือ รองศาสตราจารยแพทยหญิง นิชรา เรืองดารกานนท (คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล)  นายแพทยพนิต โลเสถียรกิจ (กุมารแพทยดานพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก         
ศูนยอนามัยที่ 3 กรมอนามัย) และนางจินตนา พัฒนพงศธร (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในดานความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค ความครอบคลุม ครบถวน และความเหมาะสมของเนื้อหาขอคําถาม - คําตอบ 

2.4 นําผลการพิจารณา คําแนะนําของผู เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ
พัฒนาการเด็กใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยเพิ่มประเด็นเนื้อหาใหมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น        
ในแตละกลุมปจจัย  ปรับขอคําถาม-คําตอบใหมีความชัดเจนเขาใจงาย เพื่อใหงายตอการตอบและ    
เก็บขอมูล ปรับรูปแบบของแบบสัมภาษณใหกระชับและนาใช 

2.5 นําแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็กที่ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงเปนที่เรียบรอยแลวไป
ทดลองใชกับกลุม พอ แม หรือผูดูแลเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต 8 เดือน 16 วัน ถึง5 ป 11 เดือน 29 วัน
จํานวน 30 ตัวอยาง พรอมประเมินพัฒนาการเด็กที่มารับบริการตรวจสุขภาพและรับวัคซีน              
ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี นําผลที่ไดจากการทดลองใชมาปรับปรุงแบบ
สัมภาษณใหมีความเหมาะสมตอการใชยิ่งขึ้น  

2.6 ชี้แจงและซักซอมทีมเก็บขอมูลใหเขาใจถึงวัตถุประสงค เนื้อหา ขอมูลที่ตองการ
จากแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็ก  ขอคําถามแนวทางการถามคําถาม  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน
และไดมาตรฐานในการไดมาของขอมูลมากท่ีสุด 
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3. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก Denver II (คูมือการฝกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ฉบับภาษาไทย) ที่รองศาสตราจารยแพทยหญิง นิตยา คชภักดี (2546) เปนผูปรับปรุงใหเหมาะ
กับเด็กปฐมวัยไทย ประเมินพัฒนาการ 4 ดาน คือ ดานสังคมและการชวยตนเองดานการใชกลามเนื้อมัด
เล็ก และปรับตัวดานภาษาและดานกลามเนื้อมัดใหญโดยเครื่องมือนี้มีความไวในการคัดกรอง 
(Sensitivity)  0.56-0.83  และความจําเพาะเจาะจง  (Specificity) 0.43-0.8052 
 
การเก็บและรวบรวมขอมูล 

 หลังจากที่ผูวิจัยไดสรางและเตรียมความพรอมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
แบบประเมินพัฒนาการเด็ก  แบบสัมภาษณพัฒนาการเด็ก  เรียบรอยแลวจึงดําเนินการเก็บและ
รวบรวมตามข้ันตอนดังนี ้

1. ขั้นเตรียมการ  
1.1 ประสานคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย เพื่อเสนอความเห็นชอบและ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย การวิจัยนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย 
ตามรหัสโครงการวิจัยที่ 047 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 

1.2 ประสานเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุข เจาหนาที่หนวยบริการสุขภาพ     
จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ และสระแกว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย การเตรียมกลุมตัวอยาง     
การขออนุญาตใชพื้นที่เพื่อดําเนินการเก็บขอมลู ระยะเวลาในการเก็บขอมูล แผนการเก็บขอมูลในแตละ
จังหวัด 

1.3 การเก็บขอมูล โดยกําหนดเก็บขอมูลพื้นที่ละ 1 วัน ในชวงเชาดังนี้  
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลที่จังหวัดชลบุรี ใชเวลา 9 วันทําการ     

ใน 9 ตําบล ดังนี้  บานสวน  คลองกิ่ว  บางละมุง  บานเกา  หนองเหียง  สุรศักดิ์  พลูตาหลวง      
หนองปรือ  บางพระ   

- เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลที่จังหวัดสระแกวใชเวลา 11 วัน ทําการ 
ใน 11 ตําบล ดังนี้  บานแกง ไทรเดี่ยว ตาพระยา ตาหลังใน ทาเกวียน ทาขาม เขาฉกรรจ  หนองมวง  
ทาเกษม  ทัพราช  แชรออ 

- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลที่จังหวัดสมุทรปราการ ใชเวลา      
19 วันทําการ ใน 19 ตําบล ดังนี้  ปากน้ํา  บางปูใหม  เทพารักษ  บานระกาศ  บางพลีใหญ  บางโฉลง  
บางจาก  แหลมฟาผา  บางเสาธง  สําโรงเหนือ  แพรกษา  ทายบานใหม  บางแกว  บางหญาแพรก  
ทายบาน  บางเมืองใหม  บางปลา  บางยอ แหลมฟาผา(2) 

1.4 เตรียมทีมเก็บขอมูล ประกอบดวย 
- ทีมชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง คํานวณอายุเด็ก จํานวน 1-2 คน ที่ผานการปฏิบัติ

และฝกทักษะ ความชํานาญในการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การลงบันทึก และคํานวณอายุเด็กในวันที ่   
เก็บขอมูลไดอยางถูกตอง 

- ทีมสัมภาษณ จํานวน 2-3 คน ที่ผานการทดลองใชแบบสัมภาษณพัฒนาการ
เด็กและสัมภาษณพอ แมหรือผูดูแลเด็กมากอน รวมทั้งมีความรู ศึกษารายละเอียดและความชํานาญ   
ในการหาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ จากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 
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- ทีมประเมินพัฒนาการเด็ก จํานวน 2-3 คน  ที่ผานการอบรมการประเมิน
พัฒนาการดวยเครื่องมือ Denver II จากสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1.5 เตรียมทีมบันทึกขอมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยเนื้อหาขอมูลที่ไดจากการ เก็บ
ขอมูล  การลงขอมูลใน Data sheet  การลงขอมูลในโปรแกรม SPSS for Windows การตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง ความสมบูรณของขอมูลที่ได 

1.6 จัดเตรียมความพรอมของเอกสาร แบบสัมภาษณ อุปกรณการประเมินพัฒนาการเด็ก 
เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล ที่วัดสวนสูง และความพรอมของทีมเก็บขอมูลกอนออกเก็บขอมูล ในแต
ละครั้ง  

2. การเก็บขอมูล 
2.1  ประสานความพรอมของกลุมตัวอยาง จํานวน สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  กับ

เจาหนาที่ในแตละพื้นที่กอนออกเก็บขอมูล 1 วันพรอมสถานที่ที่ใหลงเก็บขอมูล 
2.2 ดําเนินการเก็บขอมูลโดยเริ่มจาก (ภาพที่ 11) 
 - คัดกรองเด็กโดยตองเปนเด็กที่มีสัญชาติไทย ไมมีความพิการหรอืภาวะทางสมอง

มีผลตอพัฒนาการ เชน Down syndrome, Cerebral Palsy,ออทิสติก ที่ไดรับการวินิจฉัย   โดยแพทย
ไมมีประวัติไดรับยากันชัก และไมมีโรคทางพันธุกรรมที่มีผลตอพัฒนาการ 

 - ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง คํานวณอายุเด็กจริงในวันนั้น ๆ ตองเปนเด็กที่มี  อายุ
ระหวาง 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

 - ประเมินพัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือ Denver II และลงบันทึกผลการประเมิน
ในแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็กโดยถาเด็กใหความรวมมือดีสามารถประเมินพัฒนาการ ไดครบถวนจะ
สัมภาษณพอ แม หรือผูดูแลเด็กตอ แตถาไมสามารถประเมินพัฒนาการเด็กไดเนื่องจากเด็กไมใหความ
รวมมือ จะยุติการประเมินพัฒนาการเด็กทันทีและไมสัมภาษณพอ แมหรือผูดูแลเด็ก 

- สัมภาษณ พอ แม  หรือผูดู แลเด็ก ดวยแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็ก          
พรอมบันทึกขอมูลที่ไดจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

2.2 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและความสมบูรณของขอมูลแตละชุด หลังเสร็จสิ้น 
2.3 การสัมภาษณทันที หากขอมูลไมสมบูรณ ครบถวนใหสัมภาษณซ้ําอีกครั้ง การ

ตรวจสอบคุณภาพการประเมินพัฒนาการเด็ก ผูประเมินจะคํานวณอายุเด็กซ้ําอีกครั้งและตรวจสอบ
ความครบถวน  ถูกตองของแบบประเมินแตละชุด  

2.4 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินทุกชุดโดยหัวหนาทีมเก็บขอมูล และสุม
ตรวจสอบความถูกตองโดยผูวิจัยอีกครั้ง   

3. การรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็กทั้งหมดมาบันทึกใน
ฟอรม Data sheet เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลอีกครั้ง บันทึกขอมูลจาก Data sheet  ลงใน
โปรแกรม SPSS for Windows  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการดําเนินการเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  เกินวัย            ปกติ         สงสัยลาชา 
 

ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง 
 

ประเมินพัฒนาการเด็กดวย Denver II 
 

คัดกรองข้ันที่  2 

ประเมินได ประเมินไมได 
จากสภาพเด็กไมพรอม

หรือเด็กไมใหความ
รวมมือ 

 

ยุติการประเมิน
พัฒนาการและการ

สัมภาษณ พอ แม หรือ
ผูดูแลเด็ก 

สัมภาษณ พอ แม หรือผูดูแลเด็ก 
จากแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็ก 

พรอมเก็บขอมูลจากสมุดบันทึกสขุภาพแม
และเด็ก 

 

ไมนําเขารวมการวิจัย 
 

เด็กอายุ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน 
 

ไมมี 
- ความพิการ  
- โรคทางพันธุกรรม 
- ภาวะทางสมอง 
- โรคอื่น ๆ 
ที่มีผลตอพัฒนาการ 

 

มี 
- ความพิการ  
- โรคทางพันธุกรรม 
- ภาวะทางสมอง 
- โรคอื่น ๆ 
ที่มีผลตอพัฒนาการ 

 

คัดกรองข้ันที่  1 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานแม ปจจัยแวดลอม และปจจัยดานเด็ก สถานการณ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  ความถี่  รอยละ คาสูงสุด  ต่ําสุด  คาเฉลี่ย  และ  
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานแม  ปจจัยแวดลอม  ปจจัยดานเด็ก กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย
ใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก  (Binary Logistic Regression Analysis) นําเสนอ  ความสัมพันธ
ดวยคาสถิติ ไค-สแควร   อัตราเสี่ยง (OR)  และ การประมาณคาชวงเชื่อมั่น 95%   
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บทท่ี  4 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย และปจจัยดานแม 

ปจจัยแวดลอม ปจจัยดานเด็กมคีวามสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 6  เก็บรวบรวม

ขอมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พรอมกับสัมภาษณพอ แมหรือผูดูแลเด็กที่มีความสัมพันธทาง

สายโลหิต จากแบบสัมภาษณพัฒนาการเด็กที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น  และประเมินพัฒนาการเด็กจาก

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย) ในเด็กอายุตั้งแต    8 เดือน 16 วัน ถึง 

5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย ไดขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหไดทั้งสิ้น  838 คน  ผูใหขอมูล

ประกอบดวยแมรอยละ 59.7 ผูดูแลเด็กรอยละ 35.8 และพอรอยละ 4.5  สําหรับการนําเสนอผล

การศึกษาประกอบดวย  7  สวน  ดังนี้   

   4.1  ลักษณะ  และรายไดครอบครัว 
   4.2  คุณลักษณะของ  แม  พอ และผูดูแล 
   4.3  การดูแลระหวางตั้งครรภ   
   4.4  คุณลักษณะ ภาวะสุขภาพ และภาวะโภชนาการของเด็ก 
   4.5  การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
   4.6  พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   4.7  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็ก 
 

4.1  ลักษณะ และรายไดครอบครัว 

ครอบครัว หมายถึง การอยูรวมกันของกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกซึ่งมีความสัมพันธผูกพันกัน   
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวจะสงผลตอการสงเสริมพัฒนาการเด็ก จากการศึกษาเมื่อพิจารณา
ลักษณะครอบครัว พบวา รอยละ 55.6 เปนครอบครัวขยาย โดยมากกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกใน
ครอบครัวประกอบดวย แม พอ และยาย อยูรวมกันมากกวาคนอื่น ๆ สวนครอบครัวเดี่ยว สมาชิกที่อยู
รวมในบานเดียวกันกับเด็กมากกวารอยละ 70 คือแม และ พอ หากพิจารณาลักษณะครอบครัวที่มีการ
อยูรวมกัน 3 วัย คือ พอ แม ปู/ยา/ตา/ยาย และ  เด็ก พบวา ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กจะอาศัยอยู
รวมกัน 3 วัย มีครอบครัวเพียงรอยละ 33.5 ที่เด็กไดอยูรวมกันกับพอและแม ที่นาสนใจ คือ มีเด็ก    
รอยละ 14 ที่ตองอาศัยอยูกับ ปู /ยา /ตา /ยาย โดยไมมีพอและแมอยูในครอบครัวดวย 

รายไดของครอบครัว พบวา ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ย 20,248.27 บาท/เดือน โดยรอยละ 

37.8 ครอบครัวมีรายไดอยูระหวาง  10,001-20,000 บาท รองลงมา รอยละ 34.6 ครอบครัว  มีรายได    

ไมเกิน 10,000 บาท  ในดานความพอเพียงของรายได พบวา มีครอบครัวที่รายไดไมเพียงพอตอการใช

จายและมีหนี้สินถึงรอยละ 41.8 มีเพียงรอยละ 38.5 ที่มีรายไดเพียงพอ สวนครอบครัวที่มีเงินเหลือเก็บ

มเีพียงรอยละ 19.7  
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 สรุปภาพรวมลักษณะของครอบครัว พบวา ครอบครัวมากกวาครึ่งเปนครอบครัวขยาย    

โดยสมาชิกในบานประกอบดวยแม  พอ และยาย มากกวาคนอื่น ๆ  โดยประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กจะ

อยูรวมกับ พอ แม  ปู/ ยา /ตา/ ยาย เปนครอบครัว 3 วัย และ มีเด็กรอยละ 14 ที่ตองอยูกับ ปู /ยา/ 

ตา /ยาย โดยไมมีพอหรือแมอยูดวย   สําหรับรายไดของครอบครัว พบวา ครอบครัวมีรายไดนอยที่สุด 

500 บาท/เดือน  รายไดมากที่สุด 100,000 บาท/เดือน โดยมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ย 20,248.27 

บาท/เดือน ทั้งนี้มีครอบครัวมากกวารอยละ 40 มีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย รายละเอียดดังแสดง

ในตารางที ่1  

 

          ตาราง 1  ลักษณะ และรายได ครอบครัว    
 

ลักษณะครอบครัว จํานวน รอยละ 
ครอบครัวขยาย  466 55.6 
      สมาชิกในครอบครัว   

 แม 406 87.1 
 พอ 328 70.4 
 ยาย 270 57.9 
 ตา 199 42.7 
 พี่ นอง 204 43.8 
 ยา 161 34.5 
 ปู 123 26.4 
 อื่นๆ 64 13.7 

ครอบครัวเดี่ยว 372 44.4 
       สมาชิกในครอบครัว   

 แม 278 74.7 
 พอ 261 70.2 
 พี่ นอง 120 32.3 
 ยาย 74 19.9 
 ตา 52 14.0 
 ยา 28 7.5 
 ปู 18 4.8 
 อื่นๆ 18 4.8 

สมาชิกครอบครัว 3 วัย   
 อยูกับ พอ แม /ปู /ยา/ ตา /ยาย 430 51.3 
 อยูกับพอ แม เทานั้น 281 33.5 
 อยูกับ ปู /ยา/ ตา/ ยาย 119 14.2 
 ไมอยูกับ พอ แม/ ปู /ยา/ ตา/ ยาย 8 1.0 
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ตาราง 1  ลักษณะ และรายได ครอบครัว (ตอ)   
 

ลักษณะครอบครัว จํานวน รอยละ 
รายไดครอบครัว  (บาทตอเดือน)   
 ไมเกิน 10,000 บาท 290 34.6 
 10,001-20,000 บาท 317 37.8 
 20,001 บาทขึ้นไป 231 27.6 
นอยที่สุด  500 บาท  มากที่สุด  100,000 บาท  รายไดเฉลี่ย  20,248.27  บาท 
รายไดครอบครัว   
 ไมเพียงพอ/มีหนี้สิน 350 41.8 
 เพียงพอ 323 38.5 
 เพียงพอ/มีเหลือเก็บ 165 19.7 

 

4.2  คุณลักษณะของแม  พอ และผูดูแล 

       แม พอ และ ผูดูแลหลัก เปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับเด็ก มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริม

พัฒนาการ แม พอ และ ผูดูแล ที่มีคุณลักษณะตางกันยอมมีศักยภาพตอการสงเสริมพัฒนาการเด็ก     

ที่ตางกัน  

 4.2.1 คุณลักษณะของแม  

         จากการวิจัย พบวา  ปจจุบันแมมีอายุเฉลี่ย 29 ป  อายุแมนอยที่สุด 15 ป และอายุ
แมมากที่สุด 49 ป  เมื่อพิจารณาเปนกลุมอายุ พบวา มากกวารอยละ 70  แมมีอายุระหวาง  20-35 ป 
รองลงมาแมมีอายุระหวาง 36-44  ป และอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 19.6 และ 7.9 ตามลําดับ   

ระดับการศึกษาของแม  พบวา มีแมไมไดเรียนหนังสือถึงรอยละ 1.6   มีแมมากถึง 3 
ใน 5 ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รองลงมา 1 ใน 5  จบการศึกษาภาคบังคับ และมีแมที ่              
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรีประมาณ 1 ใน 10     

อาชีพของแม พบวา  แมมีอาชีพรับจาง รอยละ 48.1 รองลงมาเปน แมบาน/

ไมไดทํางาน และ คาขาย  รอยละ 31.8 และ 9.5 ตามลําดับ 

         สําหรับอายุแมเมื่อตั้งครรภ พบวา แมมีอายุเฉลี่ย 25.8 ป อายุแมเมื่อตั้งครรภ

นอยที่สุด  12 ป  อายุแมเมื่อตั้งครรภมากที่สุด 45 ป  โดยอายุแมเมื่อตั้งครรภมีอายุระหวาง 20 -35 ป 

มากที่สุด  รองลงมา  คือ  อายุแมเมื่อตั้งครรภระหวาง 16 – 19 ป  รอยละ 66.7 และ 22.3  ตามลําดับ และ

พบวาแมมอีายเุมื่อตั้งครรภต่ํากวา 15 ป รอยละ 1.0 

สรุปภาพรวมคุณลักษณะของแม  พบวา ปจจุบันแมมีอายุ เฉลี่ย  29 ป          

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. ประกอบอาชีพรับจาง อายุเฉลี่ยของแมเมื่อตั้งครรภ  25.8 ป 

และพบวามี แมที่ตั้งครรภวัยรุน (อายุนอยกวา 20 ป) ถึงรอยละ 23.3 โดยแมตั้งครรภอายุนอยที่สุด    

12 ป รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  คุณลักษณะของแม   
  

คุณลักษณะของแม จํานวน รอยละ 
อายุปจจุบัน (ป)   
 15 - 19 66 7.9 
 20 - 35 595 71.0 
 36 - 44 164 19.6 
 45 - 49 13 1.5 
 ต่ําสุด  = 15 ป ,สูงสุด = 49 ป ,เฉลี่ย = 29 ป, มัธยฐาน = 28 ป , SD = 7.2 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ไมไดเรียนหนังสือ 14 1.6 
 ประถมศึกษา 160 19.1 
 มัธยมศึกษา/ ปวช. 501 59.8 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 48 5.7 
 ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี 81 9.7 
 ไมทราบ 34 4.1 
อาชีพแม    
 ไมไดทํางาน/แมบาน  266 31.8 
 รับจาง 403 48.1 
 คาขาย    80 9.5 
 เกษตรกรรม 31 3.7 
 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ      20 2.4 
 อื่น ๆ 38 4.5 
อายุเม่ือตั้งครรภ (ป)   

 12 - 14 8 1.0 
 15 - 19 187 22.3 
 20 - 35 559 66.7 
 36 - 45 84 10.0 

ต่ําสุด = 12 ป ,สูงสุด = 45 ป ,เฉลี่ย = 25.8, มัธยฐาน = 25.0 ป , SD = 7.0 
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       4.2.2  คุณลักษณะของพอ 

จากการวิจัย พบวา ปจจุบันพอมีอายุเฉลี่ย 32.3 ป  อายุนอยที่สุด 16 ป อายุมาก
ที่สุด 66 ป  เมื่อพิจารณากลุมอายุ พบวา พอมีอายุระหวาง 30-39 ป มากที่สุด รอยละ 38.4 รองลงมา
อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 35.1  

การศึกษาของพอ พบวา มากกวาครึ่งมีพอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
รองลงมาจบการศึกษาภาคบังคับเพียง 1 ใน 5 และมีพอเพียงรอยละ 1 ที่ไมไดเรียนหนังสือ อาชีพของ
พอ พบวา มากกวารอยละ 60 มอีาชีพรับจาง รองลงมาเปนอาชีพอื่น ๆ รอยละ 15.6 

         สรุปภาพรวมคุณลักษณะของพอ พบวา พอมีอายุเฉลี่ย  32.3  ป มากกวาครึ่ง จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และประกอบอาชีพรับจาง รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่3 

ตารางที่  3  คุณลักษณะของพอ   
 

คุณลักษณะของพอ จํานวน รอยละ 
อายพุอปจจุบัน (ป)   
 16 – 19 16 1.9 
 20 - 29  294 35.1 
 30 - 39  322 38.4 
 40 - 49  115 13.7 
 50 - 66 22 2.6 
 ไมทราบ 69 8.3 
ต่ําสุด = 16 ป ,สูงสุด = 66 ป ,เฉลี่ย = 32.3, มัธยฐาน = 32.0 ป , SD = 8.1 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ไมเรียนหนังสือ 9 1.1 
 ประถมศึกษา 159 19.0 
 มัธยมศึกษา/ ปวช. 436 52.0 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 72 8.6 
 ปริญญาตรี 38 4.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 6 0.7 
 ไมทราบ 118 14.1 
อาชีพ   
 ไมไดทํางาน/พอบาน 19 2.3 
 รับจาง 548 65.4 
 เกษตรกรรม 38 4.5 
 คาขาย 53 6.3 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 49 5.8 
 อื่น ๆ 131 15.6 
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4.2.3 คุณลักษณะของผูดูแล 

ผูดูแลเปนผูที่ทําหนาที่เลี้ยงดู  รวมทั้งเตรียมความพรอมในการสงเสริมพัฒนาการใหกับ

เด็ก การวิจัยนี้  พบวาเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 6 มากกวาครึ่งไดรับการดูแลโดยแมเปนหลัก  

รองลงมา เด็กไดรับการดูแลจาก ปู ยา ตา ยาย ถึง 1 ใน 3 โดยผูดูแลเด็กมีอายุเฉลี่ย 38.5 ป ผูดูแลอายุ

นอยที่สุด 13 ป และอายุมากที่สุด  82  ป  ผูดูแลเกือบครึ่งมีอายุอยูในชวง 20-39 ป สําหรับระดับ

การศึกษาของผูดูแล พบวา มีผูดูแลถึงรอยละ 6.3 ไมไดเรียนหนังสือ  และจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช. มากที่สุด รองลงมาผูดูแลจบการศึกษาระดับประถมศึกษา สําหรับอาชีพของผูดูแล 

พบวา ผูดูแลเกือบครึ่งไมไดประกอบอาชีพ  รองลงมามีอาชีพรับจางถึง 1 ใน 4 

โดยสรุปภาพรวมคุณลักษณะของผูดูแลเด็ก พบวา  เด็กมากกวาครึ่งไดรับการดูแลจากแม   
และ 1 ใน 3 ไดรับการดูแลจากปู ยา ตา ยาย อายุเฉลี่ยของผูดูแลหลัก 38.5 ป  ผูดูแลเกือบครึ่งมีอายุ
อยูในชวง 20-39 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. และไมไดทํางาน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่4 

 

ตารางที ่4   คุณลักษณะของผูดูแล      

 

คุณลักษณะของผูดูแล จํานวน รอยละ 
 แม 464 55.4 
 ปู ยา ตา ยาย 298 35.6 
 ลุง ปา นา อา 37 4.4 
 พอ 32 3.8 
 พี่ / จางเลี้ยง 7 0.9 
อายุปจจุบัน(ป)   
 13 - 19 46 5.5 
 20 - 39 398 47.5 
 40 - 59 286 34.1 
 60 – 82 65 7.8 
 ไมทราบ 43 5.1 
ต่ําสุด  13 ป ,สูงสุด  82 ป ,เฉลี่ย  38.5 , มัธยฐาน  3.0 ป , SD = 14.0 
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ตารางที ่4   คุณลักษณะของผูดูแล   (ตอ)   

 

คุณลักษณะของผูดูแล จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ไมไดเรียนหนังสือ 53 6.3 
 ประถมศึกษา 314 37.5 
 มัธยม/ปวช. 345 41.2 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 36 4.3 
 ปริญญาตรี/สูงกวา 46 5.5 
 ไมทราบ 44 5.2 
อาชีพ   
 ไมไดทํางาน/แมบาน 409 48.8 
 รับจาง 202 24.1 
 เกษตรกรรม 75 8.9 
 คาขาย 73 8.7 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 1.7 
 อื่น ๆ  65 7.8 

 

4.3  การดูแลระหวางตั้งครรภ 

 การดูแลระหวางตั้งครรภ  หมายถึง การที่หญิงตั้งครรภไปรับบริการฝากครรภในสถาน

บริการสาธารณสุข เพื่อใหไดรับการดูแลระหวางตั้งครรภอยางเหมาะสม โดยการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุม

ตั้งแตอายุครรภที่ไปฝากครรภครั้งแรก  การเจ็บปวย  และการไดรับยาบํารุงระหวางการตั้งครรภ 

4.3.1 การฝากครรภ ภาวะสุขภาพแมและการไดรับยาบํารุงครรภ 

       การฝากครรภ  แมเกือบท้ังหมดไปรับบริการฝากครรภ  ในสถานบริการสาธารณสุข 

รอยละ  98.6  โดยแมประมาณ  1 ใน 3  ไปใชบริการฝากครรภในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งใกลเคียงกับ

ฝากครรภทีค่ลินิก/ โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลศูนย/ ทั่วไป รอยละ 20.1 และเมื่อพิจารณาถึง

อายุครรภที่ไปฝากครรภ พบวา แมท่ีฝากครรภเมื่ออายุครรภกอน 12 สัปดาห มีเพียงรอยละ 42.7  และ

เมื่ออายุครรภมากขึ้นจะมีการไปรับบริการฝากครรภเพิ่มมากขึ้น โดยแมที่มีอายุครรภ 24 สัปดาหขึ้นไป

จะไปฝากครรภมากกวา รอยละ 80 เมื่อพิจารณาความครอบคลุมของการไดรับการดูแลระหวางตั้งครรภ 

พบวา มีแมที่ฝากครรภครบ 5 ครั้งเพียงรอยละ 37.2  
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       ภาวะสุขภาพแม  การเจ็บปวยระหวางตั้งครรภของแม  พบวา  แมมีโรคประจําตัว

ระหวางตั้งครรภ รอยละ 7.9   โดยโรคประจําตัวของแมที่พบมากที่สุด โรคธาลัสซีเมีย รอยละ 2.5 

รองลงมาเปนโรคภูมิแพและโลหิตจาง  สวนการติดเชื้อของแมระหวางตั้งครรภพบ รอยละ 0.6  เปนโรค

ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ เอชไอวีและซิฟลิสรอยละ 0.3 ไวรัสตับอักเสบบี รอยละ 0.2 และ

ภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ พบวา มีแมที่มีภาวะแทรกซอนรอยละ 2.5 ภาวะแทรกซอนที่พบคือ  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เทาๆ กัน ที่รอยละ 1.0  

       การไดรับยาบํารุงขณะตั้งครรภ พบวา แมไดรับยาบํารุงที่มีสารไอโอดีนเปน

สวนประกอบ รอยละ  42.5  เมื่อถามถึงความถีข่องกินยาบํารุง พบวา แมที่ไดรับและกินยาบํารุงที่มีสาร

ไอโอดีนเปนสวนประกอบ รอยละ 41.4  โดยมีแมที่กินยาทุกวันรอยละ 38.3  รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 5 

ตารางที่  5  การฝากครรภ  และภาวะสุขภาพแม  
 

การดูแลระหวางตั้งครรภ จํานวน รอยละ 
สถานบริการที่ไปฝากครรภ1     

 โรงพยาบาลชุมชน     285 34.5 
 คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน  270 32.7 
 โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย  165 20.1 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  95 11.5 
 ศูนยเทศบาล    5 0.6 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 2   2 0.2 
 อื่นๆ 3 0.4 

ฝากครรภอายุครรภ (สัปดาห)   
 1-12      358 42.7 
 16-20   570 68.0 
 24-28   676 80.7 
 30-34   700 83.5 
 36 สัปดาหขึ้นไป   668 79.7 
ฝากครรภคุณภาพ   
 ฝากครรภไมครบ 5 ครั้ง 513 61.2 
 ฝากครรภครบ 5 ครั้ง 312 37.2 
 ไมฝาก 13 1.6 

               

                         1  n=825  
                         2  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสังกัดกรมอนามัย 
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ตารางที่  5  การฝากครรภ  และภาวะสุขภาพแม (ตอ) 
 

การดูแลระหวางตั้งครรภ จํานวน รอยละ 
โรคประจําตัวแม   
 ไมทราบ 23 2.7 
 ไมมี 749 89.4 
 ม ี 66 7.9 
       ธาลัสซีเมีย   21 2.5 
       หอบหืด/ภูมิแพ  19 2.3 
       โลหิตจาง     14 1.7 
       เบาหวาน 8 1.0 
       ความดันโลหิต 7 0.8 
       ธัยรอยด          4 0.5 
       หวัใจ 1 0.1 
แมติดเชื้อระหวางตั้งครรภ   
 ไมทราบ 41 5.0 
 ไมมี 792 94.5 
 ม ี 5 0.5 
       เอช ไอ วี 2 0.2 
       ซิฟลิส 1 0.1 
       ไวรัสตับอักเสบบ ี 2 0.2 
ภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ   
 ไมทราบ 42 5.0 
 ไมมี 773 92.2 
 ม ี 21 2.5 
      เบาหวาน 8 1.0 
      ความดันโลหิต 8 1.0 
      ตั้งครรภแฝด       4 0.5 
      ครรภเปนพิษ 2 0.2 
ไดรับยาเสริมไอโอดีน   
 ไมทราบ 216 25.8 
 ไมไดรับ 266 31.7 
 ไดรับ 356 42.5 

       กินทุกวัน 321 38.3 
       กินบางวัน 26 3.1 
       ไมกิน 6 0.7 
       ไมทราบ 3 0.4 
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4.3.2 การเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแม 

โรงเรียนพอแม หมายถึง บริการที่จัดขึ้นสําหรับการใหความรูแกพอแม เพื่อใหพอแมและ 

ผูเลี้ยงดูเด็กมีความรู เขาใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีตอการทําหนาที่พอแม รวมถึงสามารถนําความรูไป

วางแผนและดูแลสงเสริมสุขภาพกาย และจิตใจแมในขณะตั้งครรภและหลังคลอด ตลอดจนดูแลสงเสริม

พัฒนาการบุตรหลาน เลีย้งดูไดเหมาะสมตั้งแตในครรภจนถึง  5 ป 

จากการวิจัย พบวา   ในภาพรวม พอแมกวารอยละ 50 ไมไดเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอ 

แมทั้งในคลินิกฝากครรภและคลินิกสุขภาพเด็กดี  โดยพอแมที่เขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมในคลินิก

ฝากครรภจะมากกวาในคลินิกสุขภาพเด็กดี  สําหรับในคลินิกฝากครรภมีพอแมเขารวมกิจกรรมโรงเรียน

พอแมเพียงรอยละ 20.3  โดยพบวา  ในเด็ก 0-2 ป พอแมจะเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมมากกวา   

3-5 ป  สําหรับในคลินิกเด็กดี พบวา  พอแมเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมเพียงรอยละ 12.4 โดยพบวา

พอแมของเด็กอายุ 0-2 ป จะเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมใกลเคียงกับพอแมของเด็ก 3-5 ป  และ 

หากพิจารณาถึงสถานบริการที่ไปฝากครรภ  พบวา พอแมเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมในโรงพยาบาล

ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป รอยละ 40.7 โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  รอยละ  

36.4 และ16.9  ตามลําดับ    

ตารางที่ 6  การเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแม 

  

4.3.3 การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล  

แมที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล จะเกิดผลเสียตอการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ รวมทั้งความสามารถทางดานสติปญญาของเด็ก  การวิจัยครั้งนี้ พบวา มีแมที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอลขณะตั้งครรภ รอยละ 1.8 โดยแมรอยละ 1.0 มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอล 1-2 ครั้งระหวางตั้งครรภ  ดื่มอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน และ อยางนอย 1 ครั้งตอ
สัปดาห รอยละ 0.6 และ 0.2 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7   

การเขารวมกิจกรรม รร.
พอแม 

0 – 5 ป เด็ก 0-2 ป เด็ก 3-5 ป 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ในคลินิกฝากครรภ       
 ไมเขารวม 452 53.9 230 53.6 222 54.3 
 เขารวม 170 20.3 91 21.2 79 19.3 
 ไมทราบ 216 26.6 108 25.2 108 26.4 

ในคลินิกสุขภาพเด็กดี       
 ไมเขารวม 530 63.2 272 63.4 258 63.1 
 เขารวม 104 12.4 55 12.8 49 12.0 
 ไมทราบ 204 24.3 102 23.8 102 24.9 
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ตารางที่  7 การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล    
 

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 
 ไมทราบ 15 1.8 
 ไมดื่ม 808 96.4 
 ดื่ม 15 1.8 
       ดื่ม 1-2 ครั้ง ระหวางตั้งครรภ 8 1.0 
       ดื่มอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน 5 0.6 
       ดื่มอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห   2 0.2 

  

สรุปภาพรวมการดูแลระหวางตั้งครรภพบวา แมเกือบท้ังหมดมีการฝากครรภโดยประมาณ 

1 ใน 3 ฝากครรภทีโ่รงพยาบาลชุมชนใกลเคียงกับฝากครรภที่คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน มีการฝาก

ครรภกอน 12 สัปดาหนอยกวาครึ่ง และเมื่ออายุครรภ 6 เดือนข้ึนไปมีการฝากครรภมากข้ึนกวารอยละ 

80   ประมาณ 1 ใน 3 ของแมจะฝากครรภครบตามเกณฑ 5 ครั้ง ในดานภาวะสุขภาพ  แมมีโรค

ประจําตัวระหวางตั้งครรภ รอยละ 7.9 โรคประจําตัวทีพ่บมาก คือ โรคธาลัสซีเมีย ในระหวางตั้งครรภ

พบวา แมรอยละ 2.5 มีภาวะแทรกซอน โดยภาวะแทรกซอนที่พบมาก คือ โรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อของแมขณะตั้งครรภ คือการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดแก 

เอชไอวี  ซิฟลิส สําหรับยาบํารุงครรภแมประมาณ 2 ใน 5 ไดรับยาเสริมไอโอดีน อยางไรก็ตามพบวามี

แมถึง 15 ราย ที่มีการดื่มเครือ่งดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลระหวางตั้งครรภ  ในดานการเขารวม

กิจกรรมโรงเรียนพอแม พบวา พอแมมากกวาครึ่งไมไดเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมทั้งในคลินิกฝาก

ครรภและคลินิกสุขภาพเด็กดี  โดยพอแมท่ีเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมจะเขารวมในคลินิกฝากครรภ

มากกวาในคลินิกเด็กดี    

4.4  คุณลักษณะ ภาวะสุขภาพ และภาวะโภชนาการของเด็ก 

คุณลักษณะของเด็ก คือ ขอมูลทั่วไปของเด็กที่เปนตัวอยาง รวมทั้งการคลอด และวิธีการ

คลอด  น้ําหนักแรกเกิด การกินนมแม การไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก สวนภาวะสุขภาพของเด็กตั้งแต

แรกเกิด ถึง ณ วันสัมภาษณ ซึ่งไดขอมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก และการสอบถามจากแม พอ 

หรือผูดูแล  และภาวะโภชนาการเปนการประมวลผลภาวะโภชนาการ 3 ดาน โดยใชขอมูลจากการ  ชั่ง

น้ําหนัก และวัดสวนสูง ณ วันสัมภาษณ 

4.4.1 คุณลักษณะของเด็ก 

จํานวนเด็กที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  838  ราย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย      

เมื่อจําแนกตามกลุมอายุ เปนเด็กกลุมอายุ  0 -2 และ 3-5 ป รอยละ 51.2 และ 48.8  เมื่อพิจารณา

ดานการคลอด  พบวา เด็กสวนใหญคลอดเม่ือแมมอีายุครรภครบกําหนด  และมีเด็กทีค่ลอดกอนกําหนด 
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รอยละ 8.2  สําหรับวิธีการคลอด พบวามีวิธีการคลอดผิดปกติรอยละ 31.8  โดยใชวิธีผาคลอดเกือบ

รอยละ 30 รองลงมา คือ คลอดโดยใชเครื่องดูดสุญญากาศ กลุมตัวอยางสวนใหญมีน้ําหนักแรกคลอด

มากกวา 2,500 กรัม  และมีน้ําหนักแรกคลอดนอยกวา 2,500  กรัม รอยละ 10.0 ตามลําดับ           

ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่  8 

ตารางที ่8  คุณลักษณะของเด็ก   

 

คุณลักษณะของเด็ก จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 408 48.7 
 หญิง 430 51.3 
อายุ   
 0-2  ป 429 51.2 
 3-5  ป 409 48.8 
การคลอด   

 ครบกําหนด 697 83.2 
  กอนกําหนด 69 8.2 

 เกินกําหนด 4 0.5 
 ไมทราบ 68 8.1 
วิธีคลอด   
      คลอดปกติ 572 68.2 
 คลอดผิดปกติ 266 31.8 
    ผาคลอด 241 28.8 
    สุญญากาศ 

 
19 2.3 

    ใชคีมทําคลอด 6 0.7 
น้ําหนักแรกเกิด     
 < 2,500 กรัม 83 10.0 
 2,500 - 3999 กรัม 730 87.8 
 4000 กรัมข้ึนไป 18 2.2 
 ไมทราบ 7 0.8 
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4.4.2 การกินนมแมและการไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก 

 การกินนมแมอยางเดียวตั้งแต  6 เดือนขึ้นไป และการไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กตั้งแต 

อายุ 6 เดือนข้ึนไป มีสวนชวยในการสรางเสริมสติปญญาเด็ก ผลการวิจัยพบวา เด็กเกือบรอยละ 80 กิน

นมแมอยางเดียวนอยกวา 6 เดือน โดยรอยละ 36.5 ไดกินนมแมเพียง 1 วัน และมีประมาณรอยละ 

74.9  เด็กไดกินนมแมอยางเดียวไมเกิน  3 เดือน  เมื่อเด็กอายุ 4 – 5 เดือนการกินนมแมอยางเดียว

ลดลงอยางชัดเจนเหลือเพียงประมาณรอยละ 5  อยางไรก็ตาม มีเด็กกินนมแมอยางเดียวตั้งแต 6 เดือน

ขึ้นไปเพียงรอยละ 8.9 และมีเด็กอีกรอยละ 6.6 ที่ไมไดกินนมแมเลย    

การไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเมื่อเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปมีเพียงรอยละ 15.2  โดยรอยละ 

11.5 ของเด็กที่ไดรับเสริมธาตุเหล็กจะกินยาทุกสัปดาห ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 9    

ตารางที่  9  การกินนมแมอยางเดียว และการไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก  

 

รายละเอียด จํานวน รอยละ 
กินนมแมอยางเดียว    
 อยางนอย 6 เดือน 75 8.9 
 นอยกวา  6 เดือน 669 79.8 
 ไมกิน 55 6.6 
           ไมทราบ 39 4.7 
ไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก   
 ไมทราบ 161 19.2 
 ไมไดรับ 550 65.6 
 ไดรับ 127 15.2 
 กินไมทุกสัปดาห 31 3.7 
 กินทุกสัปดาห 96 11.5 

 

 

 

 

 



48 

 

4.4.3  ภาวะสุขภาพของเด็ก 

ภาวะสุขภาพของเด็ก หมายถึง ภาวะสุขภาพตั้งแตแรกเกิด ซึ่งประเมินจากภาวะ
ออกซิเจนเมื่อแรกเกิดของเด็ก  โดยประเมินในนาทีแรกของการคลอดและประเมินซ้ําอีกในนาทีที่ 5 เมื่อ
แรกคลอด เพื่อใหการชวยเหลือไดถูกตองเหมาะสม รวมทั้งภาวะแทรกซอนหลังคลอด โรคประจําตัวเด็ก  
การเจ็บปวยในรอบ 1 ปของเด็ก และปญหาสุขภาพชองปากของเด็ก 

จากการศึกษา พบวา คะแนนภาวะออกซิเจนของเด็กเมื่อแรกเกิด (APGAR  SCORE) ที่ 1 
และ 5  นาทีแรกเกิด สวนใหญทารกมีการตอบสนองที่ดี (คะแนนการ APGAR  SCORE = 8-10 ) 
อยางไรก็ตาม มีทารกที่ตองกระตุนและใหออกซิเจนเพิ่มเติม ที่ 1 นาทีแรกเกิด รอยละ 3.3 และที่ 5  
นาทีแรกเกิด รอยละ 1.2  นอกจากนี้ พบวา เด็กรอยละ 11.5   มีภาวะแทรกซอนหลังคลอดที่สําคัญ   
3 ลําดับแรก คือ  ตัวเหลืองตองสองไฟ รอยละ 9.9 รองลงมาเปนการไดรับออกซิเจน รอยละ 1.7  และ
การใสทอชวยหายใจ  รอยละ 0.6  อีกทั้งพบวา เด็กมีโรคประจําตัวรอยละ 7.4 โดยโรคประจําตัวเด็กที่
พบ 3 อันดับแรก คือ โรคหอบหืด/ภูมิแพ  รอยละ 4.8 รองลงมาเปนโรค G6PD  รอยละ 1.2 และ
โรคธาลัสซีเมีย รอยละ  1.1  และพบวา เด็กมีการเจ็บปวยจนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
รอบ 1 ป มากที่สุด คือโรคอุจจาระรวง รอยละ  7.5 รองลงมาเปนโรคปอดบวม รอยละ  3.8  สําหรับ
ปญหาสุขภาพชองปากเด็ก พบวา รอยละ 16.7 มีปญหาสุขภาพชองปาก  โดยพบมากที่สุดในเรื่อง ฟนผุ   
รอยละ 16.2 และ เหงือกอักเสบ รอยละ  0.5  ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 10  
 
ตารางที ่10  ภาวะสุขภาพของเด็ก  

ภาวะสุขภาพของเด็ก จํานวน รอยละ 
ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด   
เมื่อ 1 นาท ี    
 ไมทราบ 102 12.2 
 ทราบ 736 87.8 
        ปกต ิ 712 96.7 
        ขาดออกซิเจน 23 3.1 
        ขาดออกซิเจนรุนแรง 1 0.2 
เมื่อ 5 นาท ี    

  ไมทราบ 102 12.2 
 
 

ทราบ 736 87.8 
         ปกต ิ 727 98.8 

        ขาดออกซิเจน 9 1.2 
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ตารางที่  10  ภาวะสุขภาพเด็ก  (ตอ) 

ภาวะสุขภาพของเด็ก จํานวน รอยละ 
ภาวะแทรกซอนหลังคลอด   
 ไมทราบ 17 2.0 
 ไมมีภาวะแทรกซอน 725 86.5 
 มีภาวะแทรกซอน 96 11.5 
      ตัวเหลืองสองไฟ 83 9.9 
      ไดรับออกซิเจน 14 1.7 
      ใสทอชวยหายใจ 5 0.6 
      ความผิดปกติของรางกาย 3 0.4 
      ชัก 2 0.2 
      ตัวเหลืองเปลี่ยนถายเลือด 1 0.1 
      สําลักน้ําคร่ํา 1 0.1 
โรคประจําตัวเด็ก   
  ไมทราบ 5 0.6 
  ไมมีโรคประจําตัว 771 92.0 
  มีโรคประจําตัว 62 7.4 
      หอบหืด/ภูมิแพ 40 4.8 
      G6PD 10 1.2 
      ธาลสัซีเมีย 9 1.1 
      SLE 1 0.1 
      โรคหัวใจ 1 0.1 
      โลหิตจาง 1 0.1 
การเจ็บปวยที่ตองนอนรพ.ในรอบ 1 ป   
 ไมปวย 743 88.7 
 ปวย 95 11.3 
      ทองรวง 63 7.5 
      ปอดบวม 32 3.8 
สุขภาพชองปากของเด็ก   
 ไมทราบ 13 1.6 
 ไมเคยตรวจสุขภาพชองปาก 394 47.0 
 เคยตรวจ 444 53.0 
 ไมมปีญหา 291 34.7 
 มปีญหา 140 16.7 
        ฟนผ ุ 136 16.2 
       เหงือกอักเสบ 4 0.5 
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4.4.4 ภาวะโภชนาการของเด็ก 

 ภาวะโภชนาการในวัยเด็กมีผลตอสุขภาพและเชาวนปญญาที่ดีในระยะยาว การเฝาระวัง

การเจริญเติบโตของเด็กใชวิธีการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดทําการชั่งน้ําหนักและวัด

สวนสูงเด็กที่เปนตัวอยางในวันสัมภาษณ  และจากการประมวลผลการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในเขต

สุขภาพท่ี 6 พบดังนี ้

น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวา ในภาพรวม เด็กมากกวารอยละ 70 มีรูปรางสมสวน 

และมีเด็กที่คอนขางไปทางผอมมากกวาเด็กอวน เมื่อพิจารณาในแตละกลุมอายุจะเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน แตหากเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของเด็กทั้ง 2 กลุม พบวา เด็ก 3-5 ป จะมีเด็กอวนมาก 

กวากลุมเด็กอายุ 0-2 ป  

น้ําหนักตามเกณฑอายุ  พบวา  ในภาพรวม เด็กรอยละ 70 มีน้ําหนักตามเกณฑอายุ 

รองลงมา น้ําหนักคอนขางนอย รอยละ  11.5 และน้ําหนักมากกวาเกณฑ รอยละ 7.8 เมื่อพิจารณา  

รายกลุมอายุจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

สวนสูงตามเกณฑอายุ ในภาพรวม พบวา เกือบรอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมีสวนสูงตาม

เกณฑ และมีเด็กที่คอนขางไปทางเตี้ยมากกวาสูง เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ พบวา เด็ก 3-5 ป เตี้ย

มากกวาเด็ก 0-2 ป ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 11     

ตารางที่   11  ภาวะโภชนาการเด็ก จําแนกตามกลุมอาย ุ  

อายุ  0-5 ป อายุ  0-2 ป อายุ 3-5 ป 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง 
ผอม 52 6.2 23 5.4 29 7.0 

 คอนขางผอม 58 6.9 30 7.0 28 6.8 
สมสวน 595 71.0 305 71.7 290 70.9 
ทวม 41 4.9 25 5.8 16 3.9 
เริ่มอวน 42 5.0 24 5.6 18 4.4 
อวน 50 6.0 22 5.1 28 6.8 

น้ําหนักตามเกณฑอายุ 
น้ําหนักนอยกวาเกณฑ 55 6.6 29 6.8 26 6.4 
น้ําหนักคอนขางนอย 96 11.5 47 11.0 49 12.0 
น้ําหนักตามเกณฑ 590 70.3 305 71.0 285 69.6 
น้ําหนักคอนขางมาก 32 3.8 14 3.3 18 4.4 
น้ําหนักมากกวาเกณฑ 65 7.8 34 7.9 31 7.6 
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ตารางที่   11   ภาวะโภชนาการเด็ก จําแนกตามกลุมอาย ุ (ตอ) 

อายุ 0-5 ป อายุ  0-2 ป อายุ 3-5 ป 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สวนสูงตามเกณฑอายุ       
 เตี้ย 75 8.9 31 7.2 44 10.8 
 คอนขางเตี้ย 57 6.8 30 7.0 27 6.6 
 สวนสูงตามเกณฑ 657 78.5 344 80.2 313 76.5 
 คอนขางสูง 26 3.1 13 3.0 13 3.2 
 สูงกวาเกณฑ 23 2.7 11 2.6 12 2.9 

 

สรุปภาพรวมคุณลักษณะของเด็ก พบวา เด็กเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เด็กอายุ      

0 -2 ป มากกวาอายุ 3-5 ป  โดยเด็กสวนใหญคลอดครบกําหนด และมีเด็กที่คลอดกอนกําหนดรอยละ  

8.2   ประมาณ 1 ใน 3  คลอดโดยวิธีคลอดผิดปกติ  โดยผาคลอดมากที่สุด  รองลงมา คือ คลอดโดยใช

เครื่องดูดสุญญากาศ  สวนใหญทารกแรกเกิดมีน้ําหนักมากกวา 2,500 กรัม  และมีทารกน้ําหนักแรก

เกิดนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ  10.0  สวนใหญเด็กกินนมแมอยางเดียวนอยกวา 6 เดือน  และเด็กที่

ไดรับยาเสริมธาตุเหล็กและกินทุกสัปดาหมีเพียงรอยละ  11.5   สําหรับภาวะสุขภาพของเด็ก  ภาวะ

ออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5  นาทีแรกเกิด สวนใหญทารกมีการตอบสนองที่ดี  เด็กประมาณ 1 ใน 

10 มีภาวะแทรกซอนหลังคลอดมากที่สุด คือตัวเหลือง และเด็กรอยละ 7.4 มีโรคประจําตัว โดยเปน

หอบหืด/ภูมิแพมากท่ีสุด  เด็กรอยละ  11.4 เจ็บปวยจนตองนอนโรงพยาบาลดวยโรคอุจจาระรวง และมี

ปญหาสุขภาพชองปากมากที่สุดในเรื่องฟนผุ ดานภาวะโภชนาการของเด็ก ทั้งในภาพรวมและเด็กแตละ

กลุมอายุ สวนใหญเด็กมีรูปรางสมสวน กลุมเด็ก 3-5 ปจะมีเด็กอวนและเริ่มอวนมากกวาเด็กอายุ 0-2 ป 

และเกือบรอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมดมีสวนสูงตามเกณฑอายุ   อยางไรก็ตาม พบวามีเด็กเตี้ย

รอยละ 8.9  โดยกลุมเด็กอายุ 3-5 ป มีปญหาเด็กเตี้ยมากกวากลุมเด็กอายุ  0-2 ป 
 

      4.5  การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

      กิจกรรมสําคัญที่ชวยในการสงเสริมพัฒนาการ คือการเลนซึ่งเปนวิธีแหงการเรียนรูที่เปน

ธรรมชาติที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก การเลนกระตุนการคิดและจินตนาการของเด็ก และการเลานิทาน         

ใหเด็กฟง นิทานเปนจุดเริ่มตนของการสื่อสารดวยภาษา เด็กเรียนรูที่จะออกเสียงพูดเพื่อสื่อความหมาย

ใหคนอื่นเขาใจดวยการฟงคนอื่นพูด การเลานิทานเปนการกระตุนใหเด็กมีทักษะในการเปนผูฟงที่ดี

รวมทั้งจินตนาการที่เหมาะสมและทัศนคติที่ดีตอการดําเนินชีวิต สําหรับการวิจัยครั้งนี้  การสงเสริม

พัฒนาการเด็ก ประกอบดวย การเลนกับเด็กโดยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ทํากิจกรรมรวมกับเด็ก       

การเลนกับเด็กโดยไมใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและการเลานิทานใหฟง 
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จากการศึกษาพบวาในเด็ก 0-2 ป เกือบรอยละ 80 บุคคลในครอบครัวใชสื่ออิเล็กทรอ 

นิกสทํากิจกรรมรวมกับเด็ก ในขณะที่ เด็ก 3-5 ปบุคคลในครอบครัวใชสื่ออิเล็กทรอนิกสทํากิจกรรม

รวมกับเด็กมากกวารอยละ 90   

สําหรับการเลนกับเด็กของบุคคลในครอบครัวโดยไมใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  พบวา เด็กมาก 

กวารอยละ 60 ที่บุคคลในครอบครัวมีการเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ คือ เลน 30 นาทีตอครั้งและเลน

มากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห ใกลเคียงกันทั้งเด็กเล็กและเด็กโต  อยางไรก็ตาม พบวา มีเด็กเกือบรอยละ 7 

ที่บุคคลในครอบครัวไมมีการเลนกับเด็กเลย ดังรายละเอียดแสดงในตารางที ่12 

ตารางที ่12   การสรางเสริมพัฒนาการเด็ก จําแนกตามกลุมอาย ุ 

 

สรางเสริมพัฒนาการเด็ก 
อายุ 0-5 ป อายุ 0-2 ป อายุ 3-5 ป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

บุคคลในครอบครัวใชสื่ออิเล็กทรอนิกสทํากิจกรรมรวมกับเด็ก   
 ไมใช 114 13.6 92 21.2 22 5.4 
 ใช 724 86.4 337 78.8 387 94.6 
     วันธรรมดา       
        ไมเกิน 1 ชั่วโมง 504 69.6 265 78.6 239 61.8 
        มากกวา 1 ชั่วโมง 220 30.4 72 21.4 148 38.2 
    วันหยุด           
       ไมเกิน  2 ชั่วโมง 596 82.3 295 87.5 301 77.8 
       มากกวา  2 ชั่วโมง 128 17.7 42 12.5 86 22.2 
บุคคลในครอบครวัเลนกับเด็กโดยไมใชสื่ออิเล็กทรอนิกส       
  ไมมีการเลนกับเด็ก 57 6.8 29 6.8 28 6.8 
  เลนอยางไมมีคุณภาพ 252 30.1 131 30.5 121 29.6 
  เลนอยางมีคุณภาพ 529 63.1 269 62.7 260 63.6 
เลานิทานใหฟง         
  ไมเลา 547 65.3 277 64.6 270 66.0  
  เลา 291 34.7 152 35.4 139 34.0 
       เลาไมมีคุณภาพ 170 20.3 92 21.4 78 19.1 
       เลาอยางมีคุณภาพ 121 14.4 60 14.0 61 14.9 

สรุปภาพรวมการสงเสริมพัฒนาการเด็ก   พบวาบุคคลในครอบครัวทํากิจกรรมเสริม

พัฒนาการรวมกับเด็กโดยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมากกวารอยละ  80  ในวันธรรมดาสวนมากจะใชเวลา

ไมเกิน 1 ชั่วโมง  และในวันหยุดจะมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้นสวนใหญไมเกิน 2 ชั่วโมง  สําหรับ

การเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพโดยไมใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมีเพียง 3 ใน 5 ซึ่งใกลเคียงกันทั้งเด็กเล็กและ
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เด็กโต  อยางไรก็ตามมีเด็กเกือบรอยละ 7 ที่บุคคลในครอบครัวไมมีการเลนกับเด็กเลย สวนการ        

เลานิทานมีเพียงรอยละ 14.5 ที่มีการเลานิทานใหเด็กฟงอยางมีคุณภาพ และยังพบวามีครอบครัว

มากกวา 3 ใน 5 ที่ไมเลานิทานใหเด็กฟง 

4.6  พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการเด็ก คือ การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทําหนาที่ (function)  และวุฒิ

ภาวะ (maturation) ของอวัยวะระบบตางๆ รวมทั้งตัวบุคคลใหทําสิ่งตางๆที่ยากสลับซับซอนมากขึ้นได

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหมๆในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมหรือภาวะใหมใน

บริบทของครอบครัวและสังคม ซึ่งจะประเมินใน 4 ดาน ประกอบดวย  ดานสังคมและการชวยเหลือ

ตนเอง  ดานกลามเนื้อมัดเล็ก  ดานภาษาและดานกลามเนื้อมัดใหญ 

 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กในภาพรวม (อายุ 0-5 ป)  พบวา เด็กมากกวา 1 ใน 4            

มีพัฒนาการสงสัยลาชา และหากพิจารณาพัฒนาการรายดานพบวา เด็กมีพัฒนาการลาชาดานภาษา

มากที่สุดรอยละ  22.2  รองลงมาเปนลาชาดานกลามเนื้อมัดเล็ก และดานสังคมและการชวยเหลือ

ตนเอง รอยละ 10.3 และ 9.1 ตามลําดับ ดังภาพที่ 12 

 

 

   

 เมื่อพิจารณารายกลุมอายุ พบวา เด็ก 0-2 ป  มีพัฒนาการรวมสงสัยลาชา รอยละ 18.4 และ

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีพัฒนาการสงสัยลาชาดานภาษามากที่สุด รอยละ  14.2 รองลงมาเปน

พัฒนาการลาชาดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง กลามเนื้อมัดเล็ก และกลามเนื้อมัดใหญ  รอยละ 

8.9, 6.1 และ 5.8 ตามลําดับ สวนเด็กอายุ 3-5 ป พัฒนาการรวมสงสัยลาชา รอยละ 34.5  เมื่อ

รอยละ 

                ภาพที่  12 พัฒนาการเด็ก 0-5 ป เขตสุขภาพที่ 6 
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พิจารณารายดาน  พบวา มีพัฒนาการลาชาดานภาษามากท่ีสุด รอยละ 30.6 รองลงมาเปนพัฒนาการ

ลาชาดานกลามเนื้อมัดเล็ก กลามเนื้อมัดใหญ และ ดานสังคมและการชวยเหลือตัวเองรอยละ14.7, 9.8 

และ 9.3 ตามลําดับ และหากเปรียบเทียบระหวางเด็กท้ัง 2 กลุมอายุ พบวาเด็ก 3-5 ป มีพัฒนาการรวม

สงสัยลาชามากกวา เด็ก  0-2 ป เกือบ 2 เทา  หากพิจารณาพัฒนาการรายดาน พบวา เด็ก 0-2 ป มี

พัฒนาการลาชานอยกวาเด็ก 3-5 ป ในทุกดาน  ซึ่งเด็กท้ัง 2 กลุมอายุ มีพัฒนาการลาชาดานภาษามาก

ที่สุด โดย เด็ก 3-5 ป มีพัฒนาการลาชาดานภาษา มากกวาเด็ก 0-2 ป กวา 2 เทา    เชนเดียวกับ

พัฒนาการลาชาดานกลามเนื้อมัดเล็กที่เด็ก 3-5 ป มีพัฒนาการลาชามากกวาเด็ก 0-2 ป มากกวา  2 

เทา  ดังภาพที่ 13 และ 14 

 

 

 

 

   ภาพที่  14 รอยละของพัฒนาการเด็ก 3-5 ป เขตสุขภาพที่ 6 
               

                ภาพที่  13 รอยละของพัฒนาการเด็ก 0-2 ป เขตสุขภาพที่ 6 

รอยละ 

รอยละ 
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              4.7 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก 

 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย หลายปจจัยทั้งดาน

ชีวภาพและสภาพแวดลอม การวิจัยครั้งนี้แบงปจจัยที่มีความสัมพันธเปน 3 ดาน  ประกอบดวย ปจจัย

ดานแม  ปจจัยจากตัวเด็กและปจจัยจากสิ่งแวดลอม โดยผลการศึกษาความสัมพันธ มีดังนี้ 

4.7.1 ปจจัยดานแม 

จากการวิเคราะหความสัมพันธและความเสี่ยงของปจจัยดานแมที่จะมีผลตอพัฒนาการ
ของเด็ก อาจกลาวไดวา มีเพียงระดับการศึกษาและอาชีพของแมเทานั้น ที่มีผลตอพัฒนาการของเดก็
ปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 อายุแม ณ วันสัมภาษณ ในชวงกลุมอายุ นอยกวา 20 ป และ 20-35 ป  จะมีเด็กที่

พัฒนาการรวมสงสัยลาชาใกลเคียงกันระหวางรอยละ 25.8–25.9 และพบวา ในกลุมแมที่มีอายุมากกวา 

36 ป มีเด็กพัฒนาการสงสัยลาชามากกวากลุมอายุอื่น ๆ  อยางไรก็ตาม ไมพบวา อายุของแมปจจุบันมี

ความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก (p=0.992) 

 ระดับการศึกษาของแมมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p=0.001) โดยพบวา แมท่ีไมไดเรียนหนังสือหรือแมทีจ่บชั้นประถมศึกษา มีลูกพัฒนาการสงสัย

ลาชามากที่สุด รอยละ 37.4 และเมื่อวิเคราะหความเสี่ยง พบวา แมที่ไมไดเรียนหนังสือหรือแมท่ีจบการ 

ศึกษาระดับประถมศึกษา มีความเสี่ยงที่ลูกจะมีพัฒนาการสงสัยลาชา มากกวาแมที่จบปริญญาตรีหรือ

สูงกวาปริญญาตรี ถึง 2.9 เทา  

อาชีพของแม มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001)  โดย
พบวา เด็กท่ีแมมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจางมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวารอยละ 30  ในขณะที่เด็ก
ที่มีแมไมไดทํางานมีพัฒนาการสงสัยลาชาเพียงรอยละ 17.7 และเมื่อพิจารณาความเสี่ยงของการมี
พัฒนาการสงสัยลาชา พบวา เด็กท่ีมีแมประกอบอาชีพรับจางและคาขาย จะมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนา 
การสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีแมไมไดทํางาน  ถึง  2.1  และ 1.9 ตามลําดับ 

 อายุแมเม่ือตั้งครรภ พบวาเด็กท่ีมีแมตั้งครรภเมื่ออายุนอย มีพัฒนาการสงสัยลาชาสูงกวา 

เด็กที่มีแมตั้งครรภเมื่ออายุมากขึ้น  โดยเด็กท่ีแมตั้งครรภเมื่ออายุนอยกวา 20 ป มีพัฒนาการรวมสงสัย

ลาชาถึงรอยละ 28.7 แตอยางไรก็ตามไมพบวา อายุของแมเมื่อตั้งครรภมีความสัมพันธกับพัฒนาการ

ของเด็ก (p=0.676)  

 การฝากครรภคุณภาพ พบวา แมที่ฝากครรภไมครบ 5 ครั้งตามเกณฑ เด็กจะมี
พัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีแมฝากครรภครบ  5 ครั้ง ตามเกณฑ อยางไรก็ตามไมพบวา การ
ฝากครรภคุณภาพมีความสัมพันธกับพัฒนาการรวมของเด็ก (p=0.555)   

วิธีการคลอด พบวา  แมทั้งที่คลอดปกติและคลอดไมปกติ มีเด็กพัฒนาการรวมสงสัยลาชา

ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามไมพบวา วิธีการคลอดมีความสัมพันธกับพัฒนาการรวมของเด็ก (p=0.978)   

การไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีน พบวา เด็กที่แมไมไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีน จะมี
พัฒนาการสงสัยลาชามากกวาแมท่ีไดรับกินไมทุกวัน  และกินทุกวัน  รอยละ 28.2 ,22.9 และ  21.5 
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ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ไมพบวา การไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีนมีความสัมพันธกับพัฒนาการรวมของ
เด็ก (p=0.166)  ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่  13 

 
 

ตารางที่  13   ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของแมเมื่อตั้งครรภ พฤติกรรมขณะตั้งครรภ 
                  กับพัฒนาการรวมของเด็กปฐมวัย 

 

ตัวแปร 
จํานวน 
ตัวอยาง 

พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยลาชา chi  95% CI for OR 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ p-value OR Lower Upper 
อายุแมปจจุบนั 838     0.992    
นอยกวา 20 ป 66 49 74.2 17 25.8  1.0 0.56 1.78 
20-35  ปref 595 441 74.1 154 25.9     
36 ปขึ้นไป 177 128 72.3 49 27.7  1.1 0.75 1.60 
ระดับการศึกษาแม 804     0.001    
ไมไดเรียนหนังสือ/ประถมศึกษา 174 109 62.6 65 37.4  2.9 1.49 5.48 
มัธยมศึกษา/ปวช. 501 383 76.4 118 23.6  1.5 0.80 2.72 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 48 35 72.9 13 27.1  1.8   0.75 4.19 
ปริญญาตร/ีสูงกวาปริญญาตรีref 81 67 82.7 14 17.3     
อาชีพแม 800     0.001       
ไมไดทํางาน/แมบานref 266 219 82.3 47 17.7     
เกษตรกรรม 31 21 67.7 10 32.3  2.2 0.98 5.02 
รับจาง 403 277 68.7 126 31.3  2.1 1.45 3.10 
คาขาย 80 57 71.3 23 28.8  1.9 1.06 3.35 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 20 16 80 4 20.0   1.2  0.37 3.64 
อายุแมเมื่อต้ังครรภ 838     0.676    
นอยกวา 20 ป 195 139 71.3 56 28.7  1.1 0.75 1.55 
20-35  ปref 559 412 73.7 147 26.3     
36 ปขึ้นไป 84 65 77.4 19 22.6  0.8 0.48 1.41 
ฝากครรภคุณภาพ 838     0.555       
ฝากไมครบตามเกณฑ 526 384 73.0 142 27.0  1.1 0.81 1.53 
ฝากครบตามเกณฑref 312 234 75.0 78 25.0         
การคลอด 838     0.978       
คลอดไมปกต ิ 266 196 73.7 70 26.3  1.0 0.72 1.40 
คลอดปกติref  572 422 73.8 150 26.2      
ไดรบัยาบํารุงเสริมไอโอดีน 622     0.166    
ไมไดรับ 266 191 71.8 75 28.2  1.4 0.98 2.09 
ไดรับ กินไมทุกวัน 35 28 77.1 8 22.9  1.1 0.47 2.49 
ไดรับ กินทุกวันref 321 252 78.5 69 21.5         
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4.7.2 ปจจัยดานเด็ก 

1) คุณลักษณะของเด็กเมื่อแรกเกิด และ ภาวะสุขภาพ กับพัฒนาการเด็ก 

จากการวิเคราะหความสัมพันธของคุณลักษณะของเด็กเมื่อแรกเกิด และภาวะสุขภาพของ

เด็ก  พบมีเพียงภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที ที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก   ดัง

รายละเอียดตอไปนี ้

อายุครรภเมื่อคลอด พบวา เด็กท่ีคลอดกอนกําหนด มีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่

คลอดครบกําหนด รอยละ 29.0 และ 26.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ไมพบวาอายุครรภเมื่อคลอดมี

ความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก (p=0.604)  

น้ําหนักแรกเกิด  พบวา เด็กที่มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม  จะมีพัฒนาการ
รวมสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีมีน้ําหนักแรกตั้งแต 2,500 กรัมข้ึนไป  รอยละ  34.9 และ 25.4 ตามลําดับ  
อยางไรก็ตาม ไมพบวา น้ําหนักแรกเกิดมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก (p=0.061)  

ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด   มีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็กอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทั้งภาวะออกซิเจนเมื่อ 1 นาที (p<0.001)  และเมื่อ 5 นาที (p=0.007) โดยเด็กท่ีขาดออกซิเจนเมื่อ 
1 และ  5  นาที มีพัฒนาการสงสัยลาชามากถึง รอยละ 58.3 และ  66.7  ตามลําดับ จากการวิเคราะห
ความเสี่ยง พบวา เด็กที่ขาดออกซิเจนเมื่อ 1 และ 5 นาที มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาการลาชามากกวาเด็ก
ที่ภาวะออกซิเจนปกติ  4.1 และ 5.7 เทา  

ภาวะแทรกซอนของเด็ก พบวา เด็กที่มีภาวะแทรกซอนหลังคลอด มีพัฒนาการสงสัย
ลาชามากกวากลุมเด็กที่ไมมีภาวะแทรกซอนหลังคลอด โดยมีพัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 27.1และ
25.9 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ไมพบความสัมพันธระหวางภาวะแทรกซอนกับพัฒนาการเด็ก 
(p=0.809)  

โรคประจําตัวเด็ก พบวา เด็กที่มีโรคประจําตัว มีพัฒนาการรวมสงสัยลาชามากกวากลุม
เด็กท่ีไมมีโรคประจําตัว โดยมีเด็กสงสัยพัฒนาการลาชา รอยละ 27.4 และ 25.9 ตามลําดับ  อยางไรก็
ตาม ไมพบวา โรคประจําตัวเด็กมีความสัมพันธกับพัฒนาการรวมของเด็ก (p=0.794)  ดังรายละเอียด
ดังแสดงใน 14 
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ตารางที ่14  ความสัมพันธระหวาง  คุณลักษณะของเด็กเมื่อแรกเกิด และ ภาวะสุขภาพ กับ
พัฒนาการรวมของเด็กปฐมวัย 

 

 ปจจัยดานเด็ก 

  
จํานวน 
ตัวอยาง 
  

พัฒนาการรวม 

สมวัย สงสัยลาชา  chi 
 

95% CI for OR 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ p-value OR Lower Upper 

อายุครรภเมื่อคลอด 770         0.604       

    กอนกําหนด 69 49 71.0 20 29.0 
 

1.2 0.67 2.0 

    ครบกําหนดref 701 518 73.9 183 26.1         

น้ําหนักแรกเกิด 831     0.061       

    <2500 กรัม 83 54 65.1 29 34.9 
 

1.6 0.98 2.55 

    2500 กรัมขึ้นไปref 748 558 74.6 190 25.4         

ภาวะออกซิเจนเมื่อ 1 
นาท ี

736 
    

<0.001 
   

    ขาดออกซิเจน 24 10 41.7 14 58.3 
 

4.1 1.81 9.48 

    ปกติref 712 532 74.2 180 25.8 
    

ภาวะออกซิเจนเมื่อ 5 
นาท ี

736 
    

0.007 
   

    ขาดออกซิเจน 9 3 33.3 6 66.7 
 

5.7 1.42 23.6 

    ปกติref 727 539 74.1 188 25.9         

ภาวะแทรกซอนเด็ก 821 
    

0.809       

   มี 96 70 72.9 26 27.1 
 

1.1 0.66 1.71 

   ไมมีref 725 537 74.1 188 25.9 
    

โรคประจําตัวเด็ก 833 
    

0.799       

   มี 62 45 72.6 17 27.4   1.1 0.60 1.93 

   ไมมีref 771 571 74.1 200 25.9 
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2) โภชนาการของเด็ก 

จากการวิเคราะหความสัมพันธของการบริโภค และภาวะโภชนาการของเด็กกับ 
พัฒนาการ  พบวา มีเพียงการกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน ที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 การกินนมแม มีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็กอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001) โดย
พบวา เด็กที่ไมไดกินนมแมมีพัฒนาการสงสัยลาชา ถึงรอยละ 46.9 ในขณะที่เด็กกินนมแมอยางเดียว
นอยกวา  6 เดือน มีพัฒนาการพัฒนาการสงสัยลาชา  รอยละ  26.4    ทั้งนี้เด็กที่ไมไดกินนมแมและ 
เด็กที่กินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนขึ้นไป จะมีความเสี่ยงพัฒนาการลาชามากกวาเด็กที่กินนม
แมอยางนอย 6 เดือนข้ึนไป ถึง 5.6 และ 2.0 เทา ตามลําดับ   

 การไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก พบวา เด็กที่ไดรับยาและกินทุกสัปดาห จะมีพัฒนาการ

สงสัยลาชานอยกวากลุมเด็กที่กินไมทุกสัปดาห และกลุมที่ไมไดรับยา รอยละ 21.9   25.8 และ 26.7 

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ไมพบวาการไดรับยาเสริมธาตุเหล็กของเด็กมีความสัมพันธกับพัฒนาการรวมของเด็ก 

(p=0.505)  

น้ําหนักตามเกณฑอายุ พบวา  เด็กที่น้ําหนักคอนขางมากและมากกวาเกณฑอายุ จะมี
พัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่มีน้ําหนักตามเกณฑและเด็กที่มีน้ําหนักนอย  อยางไรก็ตาม ไมพบวา 
น้ําหนักตามเกณฑอายุมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก  (p=0.719)  

สวนสูงตามเกณฑอายุ  พบวา  เด็กท่ีคอนขางสูงมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่เตี้ย 
และคอนขางเตี้ย อยางไรก็ตาม ไมพบวา สวนสูงตามเกณฑอายุมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก
(p=0.932)  

น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  พบวา เด็กทีผ่อมและคอนขางผอม จะมีพัฒนาการสงสัยลาชา
มากกวาเด็กที่มีรูปรางสมสวน เด็กคอนขางอวนและเด็กอวน  อยางไรก็ตาม ไมพบวาน้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูงมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก (p=0.795)  ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่  15   

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ตารางที่ 15  ความสัมพันธระหวางโภชนาการของเด็กกับพัฒนาการรวมของเด็กปฐมวัย 
 

ภาวะโภชนาการ 
จํานวน 
ตัวอยาง 

พัฒนาการรวม 
สมวยั สงสัยลาชา chi   95% CI for OR 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ p-value OR Lower Upper 
กินนมแมอยางเดียว 791     <0.001    

    ไมกินนมแม 49 26 53.1 23 46.9  5.6 2.45 12.87 

    นอยกวา 6 เดือน 667 491 73.6 176 26.4  2.0 1.05 3.94 

    ตั้งแต 6เดือนข้ึนไปref 75 64 85.3 11 14.7     

ไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก 677     0.505    

    ไมไดรับ 550 403 73.3 147 26.7  1.3 0.78 2.19 

    ไดรับ กินไมทุกสัปดาห 31 23 74.2 8 25.8  1.2 0.49 3.18 

    ไดรับ กินทุกสัปดาหref 96 75 78.1 21 21.9     

น้ําหนักตามเกณฑอาย ุ 838         0.719     

น้ําหนักคอนขางนอย 96 68 70.8 28 29.2  1.2 0.77 2.00 

น้ําหนักนอยกวาเกณฑ 55 40 72.7 15 27.3  1.1 0.61 2.11 

น้ําหนักตามเกณฑref 590 443 75.1 147 24.9 

น้ําหนักคอนขางมาก 32 22 68.8 10 31.3 1.4 0.63 2.96 

น้ําหนักมากกวาเกณฑ 65 45 69.2 20 30.8 1.3 0.77 2.34 

สวนสูงตามเกณฑอาย ุ 838 0.932 

เตี้ย 75 57 76.0 18 24.0 0.9 0.50 1.52 

คอนขางเตี้ย 57 43 75.4 14 24.6  0.9 0.48 1.68 

สูงตามเกณฑref 657 482 73.4 175 26.6     

คอนขางสูง 26 18 69.2 8 30.8  1.2 0.52 2.87 

สูงกวาเกณฑ 23 18 78.3 5 21.7 0.8 0.28 2.09 

น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง 838 0.795   

ผอม 52 35 67.3 17 32.7 1.5 0.79 2.67 

คอนขางผอม 58 40 69.0 18 31.0 1.3 0.75 2.42 

สมสวนref 595 446 75.0 149 25.0 

ทวม 41 30 73.2 11 26.8 1.1 0.54 2.24 

เริ่มอวน 42 30 71.4 12 28.6 1.2 0.60 2.40 

อวน 50 37 74.0 13 26.0 1.1 0.54 2.03 
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4.8   ปจจัยแวดลอม 

จากการวิเคราะหความสัมพันธชองปจจัยแวดลอมกับพัฒนาการของเด็ก พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพัฒนาการรวมของเด็กปฐมวัย  คือ  การศึกษาผูดูแล  รายไดครัวเรือน และ การเลา
นิทานอยางมีคุณภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

อายุผูดูแลเด็ก  พบวา เด็กที่มีผูดูแลอายุ 40 – 59 ป จะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากที่สุด 
(รอยละ 31.5) รองลงมา ผูดูแลอายุ 60 ปขึ้นไป และผูดูแลอายุ 20 – 39 ป (รอยละ 27.7 และ 24.1 
ตามลําดับ ) โดยไมพบวา อายผุูดูแลเด็กมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก (p=0.078)  

ระดับการศึกษาของผูดูแล มีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(p<0.001) ซึ่งพบวา ผูดูแลที่มีการศึกษานอยจะมีเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชามากกวาผูดูแลที่มี
การศึกษาสูง  โดยเด็กที่มีผูดูแลที่ไมไดเรียนหนังสือจะมีพัฒนาการสงสัยลาชาเกือบครึ่ง  เมื่อพิจารณา
ขนาดของความเสี่ยง พบวา ผูดูแลที่ไมไดเรียนหนังสือและเด็กที่ผูดูแลจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จะ
มีความเสี่ยงตอพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาผูดูแลที่จบปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรีถึง 6.0  และ  
3.0 เทา   

อาชีพผูดูแล  โดยพบวา เด็กที่ผูดูแลมีอาชีพรับจางและเกษตรกรรม  จะมีสงสัยพัฒนาการ
ลาชานอยกวาใกลเคียงกัน  รอยละ 32.0 และ 32.7  ทั้งนี้เด็กที่ผูดูแลอาชีพรับจางจะมีความเสี่ยงตอ
พัฒนาการลาชามากกวาเด็กท่ีผูดูแลไมไดทํางาน/แมบาน 1.7 เทา อยางไรก็ตามไมพบความสัมพันธของ
อาชีพผูดูแลกับพัฒนาการของเด็กอยางมีนัยสําคัญ (p=0.096) 

ลักษณะครอบครัว พบวา เด็กที่อยูในครอบครัวขยาย จะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวา
เด็กท่ีอยูในครอบครัวเดี่ยว    แตอยางไรก็ตาม ไมพบวาลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธกับพัฒนาการ
รวมของเด็ก (p=0.517)  

ครอบครัว 3 วัย พบวา เด็กที่อยูกับพอแมเทานั้น มีพัฒนาการสงสัยลาชามากที่สุด     
รอยละ 28.6 ในขณะที่เด็กที่อยูกับปู ยา ตา ยาย เทานั้น จะมีพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 22.4 แต
อยางไรก็ตาม ไมพบวาครอบครัว 3 วัยมีความสัมพันธกับพัฒนาการรวมของเด็ก (p=0.558)  

รายไดครัวเรือน มีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก อยางมีนัยสําคัญ (p=0.008) โดย
พบวา เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดนอยจะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่อยูในครอบครัวที่มี
รายไดมากกวา  และเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท เสี่ยงที่จะมีพัฒนาการสงสัย
ลาชามากกวาเด็กท่ีอยูในครัวเรือนท่ีมีรายได 20,001 บาท ขึ้นไป 2 เทา  

การเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ  พบวา  เด็กที่อยูในครอบครัวที่ไมมีการเลนเพื่อสงเสริม
พัฒนาการกับเด็ก จะมีพัฒนาสงสัยลาชามากกวาเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีการเลนกับเด็ก แตอยางไรก็
ตาม ไมพบวาการเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก (p=0.955)  

การเลานิทานใหเด็กฟง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพัฒนาการรวมของเด็ก 
(p=0.003) โดย เด็กท่ีครอบครัวไมมีการเลานิทานใหฟง หรือ เลาอยางไมมีคุณภาพ เด็กจะมีพัฒนาการ
สงสัยลาชามากกวาครอบครัวที่มีการเลานิทานอยางมีคุณภาพ โดยเด็กที่ครอบครัวไมมีการเลานิทานให
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ฟงจะมีความเสี่ยงตอพัฒนาการสงสัยลาชา มากกวาครอบครัวที่มีการเลานิทานอยางมีคุณภาพ 2.4 เทา   
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 16   

 
ตารางที ่16  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูดูแล และ  ลักษณะครอบครัว  
               กับพัฒนาการรวมของเด็กปฐมวัย 
 

ปจจัยแวดลอม 

  พัฒนาการรวม 

จํานวน 
ตัวอยาง 

สมวัย สงสัยลาชา chi 
 

95% CI for OR 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ p-value OR Lower Upper 

อายุผูดูแล 795 
    

0.078       

นอยกวา 20 ป 46 37 80.4 9 19.6 
 

0.8 0.37 1.71 

20-39 ปref 398 302 75.9 96 24.1     

40-59 ป 286 196 68.5 90 31.5 
 

1.5 1.07 2.12 

60 ป ข้ึนไป 65 47 72.3 18 27.7 
 

1.3 0.70 2.27 

การศึกษาผูดูแล 794 
    

 <0.001       

ไมไดเรียนหนังสือ 53 28 52.8 25 47.2 6.0 2.16 16.40 

ประถมศึกษา 314 216 68.8 98 31.2 3.0 1.24 7.37 

มัธยมศึกษา/ปวช. 345 271 78.6 74 21.4 
 

1.8 0.74 4.46 

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 36 29 80.6 7 19.4 
 

1.6 0.49 5.29 

ปริญญาตร/ีสูงกวาref 46 40 87.0 6 13.0         

อาชีพผูดูแล 773 
    

0.096       

ไมไดทํางาน/แมบานref 409 315 77.0 94 23.0 
    

รับจาง 202 136 67.3 66 32.7 
 

1.6 1.12 2.36 

เกษตรกรรม 75 51 68.0 24 32.0 
 

1.6 0.92 2.70 

คาขาย 73 54 74.0 19 26.0 
 

1.2 0.67 2.09 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 14 11 78.6 3 21.4 
 

0.9 0.25 3.34 

ลักษณะครอบครัว 838 
    

0.793       

ครอบครัวเดี่ยว 372 276 74.2 96 25.8 
 

1.0 0.70 1.31 

ครอบครัวขยายref 466 342 73.4 124 26.6         
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ตารางที ่16  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูดูแล และ  ลักษณะครอบครัว  
               กับพัฒนาการรวมของเด็กปฐมวัย  (ตอ) 
 

ปจจัยแวดลอม 

  พัฒนาการรวม 

จํานวน 
ตัวอยาง 

สมวัย สงสัยลาชา chi 
 

95% CI for OR 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ p-value OR Lower Upper 

ครอบครัว 3 วัย 838     0.558    

อยูกับพอ แม   28 20 71.4 8 28.6  1.1 0.47 2.52 

อยูกับปู ยา ตา ยาย 125 97 77.6 28 22.4  0.8 0.50 1.24 

อยูกับพอ แม ปู ยา  
ตา ยายref 

685 501 73.1 184 26.9     

รายไดครัวเรือน 838 
    

0.008       

ไมเกิน 10,000 บาท 290 195 67.2 95 32.8 
 

2.0 1.34 3.03 

10,001- 20,000 บาท 317 237 74.8 80 25.2 
 

1.4 0.92 2.11 

2,0001 บาทข้ึนไปref 231 186 80.5 45 19.5 
  

  
 

การเลนกับเด็ก 838     0.955    

ไมมีการเลนกับเด็ก 57 41 71.9 16 28.1 
 

1.1 0.59 1.99 

เลนอยางไมมีคณุภาพ 252 188 74.6 64 25.4 
 

0.9 0.67 1.33 

เลนอยางมีคณุภาพref 529 390 73.7 139 26.3         

การเลานิทาน 838     0.003    

ไมเลา 547 382 69.8 165 30.2 
 

2.4 1.44 4.08 

เลาไมมีคณุภาพ 156 124 79.5 32 20.5 
 

1.2 0.64 2.24 

เลาอยางมีคณุภาพref 135 111 82.2 24 17.8       
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 เด็กเปนทรัพยากรสําคัญของสังคม จึงตองมีพัฒนาการเต็มศักยภาพเพ่ือใหสามารถเติบโต 

เปนผูใหญที่มคีุณภาพ สามารถสรางสรรคและทําประโยชนตอสังคม  จากการสํารวจพัฒนาการเด็ก    
1-5 ป ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในป 2550 ดวยการใชเครื่องมือ DENVER II พบวา 
ภาพรวมของเด็กทุกกลุมอายุมีพัฒนาการรวมทุกดานปกติ รอยละ 66.7 เมื่อแยกตามอายุ พบวาเด็ก   
1-3 ป และ 4-5 ป มีพัฒนาการรวมทุกดานปกติ รอยละ 74.6 และ 57.9 ตามลําดับ พัฒนาการของ
เด็กไทยยังพบวาไมดีเทาที่ควรโดยเฉพาะดานสติปญญา ซึ่งปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัยมี
หลากหลายปจจัยทั้งทางบวกและทางลบ ไมวาจะเปนปจจัยจากแม  ตัวเด็ก หรือสภาพแวดลอม      
ศูนยอนามัยที่ 3 จึงไดทําการวิจัยพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เพื่อนําผลการศึกษาครั้งนี้ ไปเปนขอมูลในการ
จัดบริการสุขภาพ เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็กไดอยางยั่งยืนตอไป โดยการวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) ปจจัยดานแม  ดานเด็ก และปจจัยแวดลอม  2) สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ       
3) ความสัมพันธของปจจัยดานแม เด็ก และปจจัยแวดลอมตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพท่ี 6 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณพอ แม 
หรือผูดูแลเด็กที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ดวยเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น รวมทั้งประเมิน
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป ดวยเครื่องมือ Denver II  โดยเจาหนาที่สาธารณสุขที่ผานการอบรมการตรวจ
พัฒนาการเด็ก จากสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งการวิจัย
นี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย ตามรหัสโครงการวิจัยที่ 047 เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2557 
 กลุมตัวอยางคือ พอ แม หรือผูดูแลเด็กท่ีมีเด็กอายุตั้งแต 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดอืน 
29 วัน และเด็กอายุตั้งแต 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน สัญชาติไทย ไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครอง มีประวัติขอมูลครบถวนและยินยอมประเมินพัฒนาการ ใชการสุมแบบลําดับขั้น (Three-
Stages Custer Sampling) โดยมีจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 เปนหนวยตัวอยางขั้นทีห่นึ่ง สุมได 3 
จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุร ีและสระแกว จากนั้นสุมเลือกตําบลใหเปนหนวยตัวอยางขั้นที่
สอง และสุมเด็กอายุ 0-5 ป เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม เก็บขอมูลไดจํานวนตัวอยางที่สามารถนํามา
วิเคราะหไดทั้งสิ้น 838 ราย เครื่องมือที่ใชประกอบดวยสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  แบบสัมภาษณ
ประวัติ พอ แม ผูดูแล เด็ก  และแบบประเมินพัฒนาการเด็ก Denver II (ฉบับภาษาไทย) ดําเนินการ
วิจัยในป 2557  วิเคราะหขอมูลดวย สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก (Binary 
Logistic Regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับพัฒนาการเด็ก 

สรุปผลการวิจัย 

1) ปจจัยดานแม ปจจัยแวดลอม และปจจัยดานเด็ก ในเขตสุขภาพท่ี 6  ดังนี้ 
ปจจัยดานแม พบวา ปจจุบันแมมีอายุเฉลี่ย 29 ป  มากกวาครึ่งจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาหรือ ปวช.   ประกอบอาชีพรบัจาง  อายุเฉลี่ยเมื่อตั้งครรภ 25.8 ป เปนแมตั้งครรภวัยรุน 
(อายุนอยกวา 20 ป) รอยละ 23.3 ตั้งครรภอายุต่ํากวา 15 ปรอยละ 1 ตั้งครรภอายุนอยท่ีสุด 12 ป  
การดูแลระหวางตั้งครรภ  พบวา  แมเกือบท้ังหมดฝากครรภ  และประมาณ 1 ใน 3 ฝากครรภที่
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โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งใกลเคียงกับการฝากครรภที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน  การฝากครรภกอน 12 
สัปดาหมีนอยกวาครึ่ง แตพบวาเมื่ออายุครรภ 6 เดือนข้ึนไปการฝากครรภมากข้ึนกวารอยละ 80  และ
ประมาณ 1 ใน 3 ของแมจะฝากครรภครบตามเกณฑ 5 ครั้ง  ในดานภาวะสุขภาพ แมมีโรคประจําตัว
ระหวางตั้งครรภ รอยละ 8.5  โรคประจําตัวที่พบมาก คือ โรคธาลัสซีเมีย โรคภูมิแพและโลหิตจาง แมมี
ภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภรอยละ 2.6 ภาวะแทรกซอนท่ีพบมาก คือ โรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อของแมขณะตั้งครรภ ไดแก เอชไอวี  ซฟิลิส  และไวรัสตับอักเสบบี  
มีแมตั้งครรภประมาณ 2 ใน 5 เทานั้นที่ไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีน  โดยไดรับและกินทุกวันเพียงรอยละ 
40 เทานั้น และยังพบวามีแมถึง 15 รายที่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลระหวางตั้งครรภ  การเขารวม
กิจกรรมโรงเรียนพอแม พบวา พอแมมากกวาครึ่งไมไดเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมทั้งในคลินิกฝาก
ครรภและคลินิกสุขภาพเด็กดี  โดยพอแมท่ีเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแม จะเขารวมในคลินิกฝากครรภ
มากกวาในคลินิกสุขภาพเด็กดี  

ปจจัยแวดลอม พบวา เด็กมากกวาครึ่งไดรับการดูแลจากแม และ 1 ใน 3 ไดรับการดูแล
จาก ปู ยา ตา  ยาย  อายุเฉลี่ยของผูดูแลหลัก 38.5 ป  ผูดูแลเกือบครึ่งมีอายุอยูในชวง 20-39 ป  จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. และไมไดทํางาน  เด็กสวนใหญมีพออายุเฉลี่ย 32.3 ป  มากกวา
ครึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. และประกอบอาชีพรับจาง  ลักษณะของครอบครัวมากกวา
ครึ่งเปนครอบครัวขยาย สมาชิกในครอบครัวประกอบดวยแม พอ และยาย มากกวาคนอื่น ๆ ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของเด็กจะอยูรวมกับ พอ แม  ปูยาตายายเปนครอบครัว 3 วัย และมีเด็กรอยละ 14.0  ที่ตอง
อยูกับ ปู ยา ตา ยาย โดยไมมีพอหรือแมอยูดวย สําหรับรายไดของครอบครัวพบวาครอบครัวมีรายได
นอยที่สุด 500 บาทตอเดือน รายไดมากที่สุด 100,000 บาทตอเดือน รายไดของครอบครัวเฉลี่ย 
20,248.27 บาทตอเดือน ทั้งนี้มีครอบครัวมากกวารอยละ 40 มีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย        
ในดานการสงเสรมิพัฒนาการเด็ก พบวาสมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมสงเสริมพัฒนาการรวมกับเด็ก 
โดยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสถึงรอยละ90 ในวันธรรมดาสวนมากจะใชเวลาไมเกิน 1 ชัว่โมง  และใน
วันหยุดจะใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมากข้ึนสวนใหญไมเกิน 2 ชั่วโมง สําหรับการเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ
โดยไมใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมีเพียง 3 ใน 5 และมีเด็กเกือบรอยละ 7 ที่สมาชิกในครอบครัวไมเลนกับเด็ก
เลย 

ปจจัยดานเด็ก พบวา เด็กเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย เด็ก 0-2 ป มีจํานวน

มากกวา 3-5 ป   โดยเด็กสวนใหญคลอดครบกําหนด สวนเด็กที่คลอดกอนกําหนดมีเพียงรอยละ 16.3 

และประมาณ 1 ใน 3 คลอดผิดปกติโดยผาคลอดมากที่สุด รองลงมาคือคลอดโดยใชเครื่องดูด

สุญญากาศ ทารกแรกเกิดสวนใหญมีน้ําหนักมากกวา 2,500 กรัม แตมีรอยละ 10.0 ที่มีน้ําหนักแรกเกิด

นอยกวา 2,500 กรัม ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที ทารกสวนใหญมีการตอบสนองที่ดี  

เด็กประมาณ 1 ใน 10 มีภาวะแทรกซอนหลังคลอด คือตัวเหลืองเด็กรอยละ 7.5 มีโรคประจําตัว คือ 

หอบหืด/ภูมิแพ มากที่สุด เด็กรอยละ 8.5 เจ็บปวยจนตองนอนโรงพยาบาลดวยโรคทองรวง และ พบฟน

ผุซึ่งเปนปญหาสุขภาพชองปากมากที่สุด การกินนมแมอยางเดียว พบวา สวนใหญเด็กกินนมแมอยาง

เดียวนอยกวา 6 เดือน  และเด็กท่ีไดรับยาเสริมธาตุเหล็กและกินทุกสัปดาหมีเพียงรอยละ 11.5     ดาน

ภาวะโภชนาการของเด็กพบวา มีรูปรางสมสวน กลุมเด็ก 3-5 ปจะมีเด็กอวนและเริ่มอวนมากกวาเด็ก
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อายุ 0-2 ป และเกือบรอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมดมีสวนสูงตามเกณฑอายุ   อยางไรก็ตาม พบวา

มีเด็กเตี้ยรอยละ 8.9  โดยกลุมเด็กอายุ 3-5 ป มีปญหาเด็กเตี้ยมากกวากลุมเด็กอาย ุ 0-2 ป 

  2. พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 6 พบวา เด็กประมาณ 1 ใน 4 มีพัฒนาการ
สงสัยลาชา  โดยลาชาดานภาษามากท่ีสุดรอยละ 22.2  รองลงมาดานกลามเนื้อมัดเล็ก และดานสังคม
และการชวยเหลือตนเอง  เมื่อพิจารณารายกลุมอายุพบวา เด็ก 0-2 ป  มีพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 
18.4 โดยลาชาดานภาษามากท่ีสุด รอยละ 14.2 รองลงมาดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง ดาน
กลามเนื้อมัดเล็ก และกลามเนื้อมัดใหญ  สวนเด็ก 3-5 ป พัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 34.5 โดยลาชา
ดานภาษามากท่ีสุด รอยละ 30.6  รองลงมาเปนดานกลามเนื้อมัดเล็ก ดานกลามเนื้อมัดใหญ   ดาน
สังคมและการชวยเหลือตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบ 2 กลุมอายุ พบวา เด็กท้ัง 2 กลุมอายุ มีพัฒนาการ
ลาชาดานภาษามากที่สุด และพบวาเด็ก 3-5 ป มีพัฒนาการรวมสงสัยลาชามากกวา เด็ก 0-2 ป เกือบ 2 
เทา   

  3.ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพท่ี 6 สรุปไดดังนี้ 
        ปจจัยดานแมที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก คือ ระดบัการศึกษา และ อาชีพ โดย

พบวา ระดับการศึกษาของแมมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ แมท่ี
มีการศึกษานอย (ไมไดเรียนหนังสือหรือจบชั้นประถมศึกษา) จะมีความเสี่ยงที่ลูกมีพัฒนาการสงสัย
ลาชามากกวาแมที่มีการศึกษาสูง (จบปริญญาตรี) 2.9 เทา อาชีพของแม มีความสัมพันธกับพัฒนาการ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เด็กท่ีแมมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง จะมีพัฒนาการสงสัยลาชาตั้งแต
รอยละ 30.0 ขึ้นไป และมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีแมไมไดทํางานถึง 2.2  และ 2.1 เทา
ตามลําดับ  
  ปจจัยดานแมที่ไมมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ อาย ุ
ณ วันสัมภาษณ อายุเมื่อตั้งครรภ  การฝากครรภ  การคลอด และการไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีน 
ระหวางตั้งครรภ แตอยางไรก็ตามผลที่ไดจากการวิจัยยังคงสอดคลองกับองคความรูเชิงวิชาการ  โดย
พบวา เด็กที่มีแมอายุ 36 ปขึ้นไป ณ วันสัมภาษณ จะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาแมที่อายุนอยกวา  
สวนอายุเม่ือตั้งครรภ พบวา แมท่ีตั้งครรภเมื่ออายุนอยกวาเด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวา    
การฝากครรภ พบวา แมท่ีมีการฝากครรภไมครบตามเกณฑจะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาแมที่ฝาก
ครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ  วิธีการคลอด แมท่ีคลอดปกติและคลอดไมปกติ เด็กพัฒนาการรวมสงสัย
ลาชาใกลเคียงกันประมาณรอยละ 26   และแมที่ไมไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีนระหวางตั้งครรภ เด็กจะมี
พัฒนาการสงสัยลาชามากกวาแมท่ีไดรับและกินยาเสริมไอโอดีนทุกวัน   

ปจจัยแวดลอมที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก คือ การศึกษาผูดูแล รายไดครัวเรือน 
และการเลานิทานใหเด็กฟง โดยพบวา ผูดูแลที่มกีารศึกษานอยเด็กจะมีพัฒนาการสงสัยลาชา มากกวา
เด็กท่ีมีผูดูแลมีการศึกษาสูง โดยผูดูแลที่ไมไดเรียนหนังสือจะมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการสงสัยลาชา
มากกวาผูดูแลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง 6 เทา  รายไดครัวเรือน พบวา เด็กท่ีอยูในครอบครัว
ที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน เสี่ยงที่จะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีอยูในครอบครัวที่
มีรายได 20,001 บาทตอเดือนขึ้นไป 2 เทา  การเลานิทานใหเด็กฟง เด็กท่ีครอบครัวไมเลานิทานใหฟง
จะมีพัฒนาการสงสัยลาชา และมีความเสี่ยงตอพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาครอบครัวที่เลานิทานอยาง
มีคุณภาพ 2.4 เทา 
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ปจจัยแวดลอมที่ไมมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก คือ อายุผูดูแลเด็ก อาชีพผูดูแล  
ลักษณะครอบครัว และการเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ แตอยางไรก็ตามผลที่ไดจากการวิจัยอาจทําใหได
ขอคนพบท่ีเปนไปตามบริบทของเขตสุขภาพที่ 6 โดยพบวา เด็กท่ีมผีูดูแลอายุ 40-59 ป จะมีพัฒนาการ
สงสัยลาชามากที่สุด รองลงมาอายุ 60 ปขึ้นไป  สวนอาชีพของผูดูแล พบวา เดก็ท่ีมีผูดูแลประกอบ
อาชีพรับจางและเกษตรกรรม จะมีพัฒนาการสงสัยลามากกวาเด็กท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพอื่นๆ  
ลักษณะครอบครัว เด็กที่อยูในครอบครัวขยายมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่อยูในครอบครัว
เดี่ยว  และครอบครัว 3 วัย พบวา เด็กที่อยูกับพอแมเทานั้นจะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีอยู
ในครอบครัวที่มปีู ยา ตา ยายอยูดวย การเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ เด็กที่อยูในครอบครัวที่ไมเลนเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก จะมีพัฒนาสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีอยูในครอบครัวที่เลนกับเด็กอยางมคีุณภาพ  

ปจจัยดานเด็กที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก คือ ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด และ
การกินนมแมอยางเดียว โดยพบวา เด็กท่ีขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาที และ 5 นาที มีพัฒนาการ
สงสัยลาชามากถึงรอยละ 58.3 และ 66.7 ตามลําดับ และมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาการลาชามากกวาเด็ก
ที่ภาวะออกซิเจนปกติ 4.1 เทาและ 5.7 เทาตามลําดับ  สวนการกินนมแม พบวา เด็กที่ไมไดกินนมแม
และกินนมแมอยางเดียวนอยกวา 6 เดือนมีพัฒนาการสงสัยลาชาถึงรอยละ 46.9 และ 26.4 ตามลําดับ
และมีความเสี่ยงพัฒนาการลาชามากกวาเด็กท่ีกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนข้ึนไปถึง 5.6 และ 
2.0 เทาตามลําดับ                  

ปจจัยดานเด็กที่ไมมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก คืออายุครรภเมื่อคลอด น้ําหนักแรก
เกิด  ภาวะแทรกซอน โรคประจําตัว การไดรับยาเสริมธาตุเหล็กและภาวะโภชนาการ แตอยางไรก็ตาม
ผลที่ไดจากการวิจัยยังคงสอดคลองกับองคความรูเชิงวิชาการ  โดยพบวา เด็กที่คลอดกอนกําหนดมี
พัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีคลอดครบกําหนด  เด็กที่มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม จะ
มีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่มีน้ําหนักแรกตั้งแต 2,500 กรัมข้ึนไป  เด็กที่มีภาวะแทรกซอนหลัง
คลอด มีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่ไมมีภาวะแทรกซอนหลังคลอด เด็กที่มีโรคประจําตัวมี
พัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีไมมีโรคประจําตัว  เด็กที่ไดรับยาเสริมธาตุเหล็กและกินทุกสัปดาหมี
พัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเด็กที่ไดรับยาแตกินไมทุกสัปดาหและเด็กที่ไมไดรับยา สวนภาวะ
โภชนาการของเด็ก พบวา  เด็กท่ีน้ําหนักคอนขางมากและมากกวาเกณฑอาย ุจะมีพัฒนาการสงสัยลาชา
มากกวาเด็กที่มีน้ําหนักตามเกณฑ  และเด็กที่คอนขางสูงมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กที่เตี้ยและ
คอนขางเตี้ย เด็กท่ีผอมและคอนขางผอมจะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีมีรูปรางสมสวน   

อภิปรายผลการวิจัย 

สถานการณของพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่ 6 ที่พบเด็กมีพัฒนาการรวมสมวัย รอยละ 
73.7 และพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 26.3 ซึ่งในภาพรวมเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล็กนอยจากการ
ประเมินพัฒนาการเด็กในเขตรับผิดชอบของศูนยอนามัยที่ 3 ในป 2550 ที่พบเด็กมีพัฒนาการสมวัย 
รอยละ 70.3 และสูงกวาผลการสํารวจพัฒนาการเด็ก 1-5 ป ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ใน
ป 2550  ที่พบภาพรวมของเด็กทุกกลุมอายุมีพัฒนาการทุกดานปกติ รอยละ 66.7  รวมทั้งการวิจัย
สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป พ.ศ. 2557 ที่พบวาเด็ก 0-5 ป ในประเทศไทย (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) มีพัฒนาการสมวัย  รอยละ 72.8  และหากพิจารณารายกลุมอายุ พบวา พัฒนาการ
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ของเด็ก 0-2 ป และ 3-5 ป ของเขตสุขภาพที่ 6 ในป 2557 มีพัฒนาการรวม รอยละ 81.8 และ 65.5 
ซึ่งดีขึน้กวาการสํารวจของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยในป 2550  ที่พัฒนาการของเด็ก 1-3 ป 
และ 4-5  ป มีพัฒนาการรวมสมวัยรอยละ 74.6 และ 57.9 ตามลําดับ2  และเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา พัฒนาการดานภาษาลาชามากที่สุด  รอยละ  22.2 โดยเฉพาะในเด็ก 3-5 ปมีพัฒนาการดาน
ภาษาลาชามากถึง รอยละ 30.6 สอดคลองกับการศึกษาสุขภาวะของเด็กและวัยรุนไทย พ.ศ. 2552 ที่
ผลการประเมินในดานตาง ๆ พบวา ดานที่มีปญหาพัฒนาการลาชามากกวาดานอื่นๆ ไดแกดานภาษา  
โดยเฉพาะเด็ก 4-5 ป มีพัฒนาการลาชาถึงรอยละ 64.5  รองลงมาเปนพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก2 

โดยสรุปพัฒนาการของเด็ก 0-5 ป ของเขตสุขภาพท่ี 6 ในป 2557 ดีขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
สถานการณพัฒนาการเด็กในป 2552  แตแนวโนมยังคงเปนไปในทิศทางเดิม คือ เด็กโต (อายุ 3-5 ป) 
จะมีพัฒนาการสงสัยลาชามากกวาเด็กเล็ก  (อายุ 0-2 ป) ทั้งพัฒนาการการรวมและพัฒนาการดาน
ภาษา 

เมื่อพิจารณาพัฒนาการดานภาษา แมวาจะมีสถานการณดีขึ้นกวาการศึกษาสุขภาวะของ
เด็กและวัยรุนไทย พ.ศ. 2552 แตยังคงมีพัฒนาการลาชาอยูมาก ซึ่งปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยใหเด็กมีการ
พัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไดอยางรวดเร็วคือสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู53 เชน การมี
ปฏิสัมพันธ  การพูดคุยระหวางเด็กและผูเลี้ยงดู การไดเลนกับเด็กอื่นหรือผูเลี้ยงดูเปนประจํา แตปจจุบัน
เด็กสามารถเขาถึงและใชเวลากับสื่ออิเล็กทรอนิกสมาก ซึ่งผลจากการวิจัยนี้พบวาสมาชิกในครอบครัวใช
สื่ออิเล็กทรอนิกสทํากิจกรรมรวมกับเด็กโดยเฉพาะเด็ก 3-5 ป รอยละ 94.6 และในเด็ก 0-2 ปรอยละ 
78.8 โดยเด็ก 0-2 ป และ 3-5 ป  ใชเวลาในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในวันธรรมดา มากกวา 1 ชั่วโมง 
รอยละ 21.6  และ 39.2 และวันหยุดมากกวา 2 ชั่วโมง รอยละ 12.5 และ 22.5  ตามลําดับ ซึง่
สอดคลองกับผลการสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ป 2550 ที่
พบวา เด็กเกือบทุกคนไดดูโทรทัศน เด็กใชเวลาในการดูโทรทัศนเพิ่มขึ้นตามวัย เด็กปฐมวัยดูโทรทัศน
เฉลี่ยวันละ 1.9 ชั่วโมง21 การปลอยใหเด็กใชเวลาไปกับการดูโทรทัศน เลนเกมส  เลนอินเตอรเน็ต สงผล
ตอปญหาดานสมาธิ การเรียน  การนอนและการกินในเด็ก  โดยสถาบัน American Academy of 
Pediatrics ใหคําแนะนําวาไมควรใหเด็กอายุต่ํากวา 2 ขวบ ดูโทรทัศนหรือใชสื่อเพื่อความบันเทิง     
อื่น ๆ23  ซึ่งสอดคลองกับเด็กที่มีปญหาการพูดลาชาที่พบมากขึ้นในประเทศไทย โดยพบวาสวนหนึ่งเกิด
จากสภาพแวดลอมที่ไมเอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ปจจัยหนึ่งคือการปลอยใหเด็กดูโทรทัศน
ตามลําพัง24  ในขณะที่กิจกรรมที่เปนการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ไมวาจะเปนการเลานิทานใหเด็กฟง 
หรือการเลนกับเด็กโดยไมใชสื่ออิเลกทรอนิกส ผลจากการวิจัย พบวา สมาชิกในครอบครัวไมเลานิทาน
ใหเด็กฟงมากกวารอยละ 60  ทั้งในเด็ก 0-2 และ 3-5 ป   ทั้งนีก้ารเลานิทานใหเด็กฟงอยางมีคุณภาพ  
คือการเลานิทานทุกวันอยางนอยวันละ 10 นาที การวิจัยนี้ พบวา การเลานิทานใหเด็กฟงมีความ 
สัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเด็กท่ีครอบครัวไมเลานิทานใหฟงมีความเสี่ยงตอพัฒนาการรวม
สงสัยลาชา มากกวาเด็กที่ไดรับการเลานิทานอยางมีคุณภาพถึง 2 เทา เนื่องจากการเลานิทานเปนการ
กระตุนใหเด็กมีทักษะในการเปนผูฟงที่ดี รวมทั้งสรางจินตนาการที่เหมาะสมและทัศนคติท่ีดีตอการ
ดําเนินชีวิต ทําใหเด็กมีพัฒนาการดานการพูดเร็วขึ้น จากการศึกษาของสถาบัน American Academy 
of Pediatrics พบวา การอานหนังสือรวมกับเด็กจะสงผลบวกดานสติปญญามากกวา 6 จุด23      
ในขณะที่การเลนซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา รวมทั้งพัฒนาการดานสังคม
และอารมณของเด็ก56 แตจากการวิจัย พบวา สมาชิกในครอบครัวไมมีการเลนกับเด็ก รอยละ 6.8     
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ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กมีหลายปจจัยที่สงเสริมใหพัฒนาการของเด็กในภาพรวมดีขึ้น 
การวิจัยนี้ พบวา การศึกษาของแมและผูดูแลมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจากผล
การศึกษาพบวาผูดูแลเด็กมากกวาครึ่งคือแม ดังนั้นทั้งการศึกษาของแมและผูดูแลจึงทําใหผลการวิจัย
เปนไปในทางเดียวกัน คือแมที่มีการศึกษาสูงจะมีลูกที่พัฒนาการสมวัยมากกวาแมที่จบการศึกษาต่ํากวา 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของตางประเทศ10,11,12 โดยการศึกษาของแมหรือผูดูแลที่สูงขึ้นเปนโอกาสให
สามารถเขาถึงองคความรู และมีชองทางมากข้ึนในการไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งคนที่มีความรูยอมนําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมมาก
ขึ้น  ดังจะเห็นไดจากการที่แมเกือบท้ังหมดมีประวัติการไปฝากครรภ และการฝากครรภที่จะเกิด
ประโยชนมากตอการตั้งครรภ คือการฝากครรภทันทีเมื่อทราบวาตั้งครรภ จะชวยใหสามารถคนพบ
ความผิดปกติของภาวะสุขภาพแมระหวางการตั้งครรภ รวมทั้งไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพและเตรียม
ความพรอมของแมกอนคลอด จากการวิจัยพบวา แมท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีฝากครรภกอน 12 
สัปดาหถึง  รอยละ 75.0 และมีอัตราการกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน รอยละ 15.6 มากกวาแมที่มี
การศึกษาต่ํากวา  สวนอาชีพของแมมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กเชนเดียวกัน โดยแมไมไดทํางาน 
จะมีเด็กพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาแมที่ประกอบอาชีพ ซึ่งเปนไปไดวาแมไดเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง มี
โอกาสในการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กไดมาก จากการวิจัยพบวา แมที่ไมไดทํางานมีการเลานิทานให
เด็กฟงอยางมีคุณภาพมากกวาแมท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ยกเวน แมท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

การดูแลระหวางตั้งครรภแมไดรับไอโอดีน ธาตุเหล็กและฟอเลตในรูปแบบยาบํารุง โดย
ไอโอดีนเปนสารอาหารที่มีความจําเปนตอการพัฒนาสมองเด็กในครรภ จากการศึกษางานวิจัยแบบ 
Meta - analysis พบวา เด็กอายุนอยกวา 5 ป ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับสติปญญาต่ํากวาเด็กที่ไม
ขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด14 และการขาดสารไอโอดีนทําใหระดับเชาวนปญญาของเด็กและวัยรุน
ลดลงเฉลี่ย 13.5 จุด15 จากการวิจัยนี้ พบวา มีแมเพียงรอยละ 42.5 ที่ไดรับยาเสริมไอโอดีนระหวาง
ตั้งครรภและกินทุกวัน เด็ก 4 ใน 5 จะมีพัฒนาการสมวัย  ดังนั้นในกระบวนการของการฝากครรภ 
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับจึงควรใหความสําคัญกับการใหยาเสริมไอโอดีนในแมตั้งครรภ  

การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลของแมขณะตั้งครรภ จะทําใหเกิดความผิดปกติกับทารก
ตั้งแตอยูในครรภ บริเวณ ใบหนา แขน ขาและการเจริญเติบโต รวมทั้งพบปญหาทางดานพฤติกรรม  
และความสามารถทางสติปญญา ในตางประเทศพบวา ความชุกของการเกิดทารกท่ีมีความผิดปกติจาก
การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอลในแมตั้งครรภพบไดประมาณ รอยละ 118 และจากการวิจัยนี้มี
แมท่ีดืม่เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลระหวางตั้งครรภรอยละ 1.8  โดยพบวา แมท่ีดื่มเครือ่งดื่มที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอลเด็กมีพัฒนาการรวมสงสัยลาชาถึงรอยละ 40.0  ดังนั้นในกระบวนการของการฝาก
ครรภ จึงควรใหความสําคัญกับการใหความรูแกหญิงตั้งครรภ เกี่ยวกับโทษของแอลกอฮอลตอทารกใน
ครรภเพิ่มขึ้นดวย 

ภาวะสุขภาพระหวางตั้งครรภของแมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หากแมมีโรคประจําตัวหรือ
มีภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ จะทําใหเกิดผลกระทบตอทารกท่ีอยูในครรภ เชน การคลอดกอน
กําหนด  หรือมีภาวะน้ําหนักตัวเด็กมากหรือนอยกวาปกติได25,26,27,28,29 การวิจัยนี้ไมพบวาภาวะสุขภาพ
ของแมระหวางตั้งครรภมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก แตพบวา แมท่ีมีโรคประจําตัวมเีด็กคลอดกอน
กําหนด รอยละ 9.1 และมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดท่ี 1 และ 5 นาที รอยละ 5.0 และ 3.3 
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ตามลําดับ  และในแมที่มีภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภจะพบเด็กคลอดกอนกําหนด รอยละ 19.0 และมี
ภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที รอยละ 20.0 และ 15.0 ตามลําดับ 

 
ลักษณะครอบครัว การวิจัยครั้งนี้ไมพบความสัมพันธของลักษณะครอบครัวกับพัฒนาการ

รวมของเด็กปฐมวัย แตจะพบเด็กพัฒนาการสงสัยลาชาในครอบครัวขยายมากกวาเด็กที่อยูในครอบครัว
เดี่ยวเล็กนอย และเม่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงของเด็กท่ีจะมีพัฒนาการลาชา พบวาไมมีความแตกตางกัน   
ทั้งนีอ้าจเนื่องจากไมไดทําการศึกษาถึงระดับความสัมพันธในครอบครัว ของครอบครัวทีเ่ปนครอบครัว
เดี่ยวหรือขยาย ซึ่งเด็กจะไดรับการดูแลที่แตกตางกัน กลาวคือเด็กที่อยูในครอบครัวขยายจะไดรับการ
ดูแลอยางอบอุนใกลชิด แตเด็กอาจสับสนในบทบาทของสมาชิกแตละคน ในขณะท่ีเด็กท่ีอยูในครอบครัว
เดี่ยวจะมีความเปนตัวของตัวเอง การอบรมดูแลเด็กเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพอแมวาจะ
ใหเวลาในการสงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางไร ความสัมพันธอันดีในครอบครัวจะทําใหเด็กเกิดความ
มั่นคงทางจิตใจสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที ่ และจากการวิจัยนี้พบวา ในครอบครัวเดี่ยวผูดูแล
เด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 6.0) มากกวา ผูดูแลในครอบครัวขยาย  
(รอยละ 5.6) แตอยางไรก็ตาม แมลักษณะครอบครัวจะไมมีความสัมพันธโดยตรงกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแตก็เปนปจจัยสนับสนุนโดยออมตอการสงเสริมพัฒนาการเด็ก จากการวิจัยพบวาในครอบครัว
ขยายมักจะเลานิทานอยางมีคุณภาพใหเด็กฟงมากกวาเด็กที่อยูในครอบครัวเดี่ยว 

 รายไดของครอบครัวเปนปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก โดยเด็กท่ีอยูใน
ครอบครัวที่มีรายไดนอย จะสงผลตอพัฒนาการและสติปญญาของเด็ก19 เนื่องจากเด็กที่อยูในครอบครัว
ที่มีเศรษฐานะท่ีดียอมมีโอกาสที่จะเขาถึง และไดรับการสงเสริมพัฒนาการมากกวาเด็กที่อยูในครอบครัว
ที่มีเศรษฐานะท่ีต่ํากวา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้พบวา เด็กท่ีอยูในครอบครัวที่มีรายไดมากกวาจะมีพัฒนาการ
สมวัยมากกวาครอบครัวที่มีรายไดต่ํากวา โดยครอบครัวจะมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 20,250 บาทตอเดือน 
แตผลจากการวิจัย พบวา ครัวเรือนมากกวารอยละ 70 มีรายไดต่ํากวารายไดเฉลี่ย  และรอยละ 34.6 
ของครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน ซึ่งหากเทียบกับคาแรงขั้น
ต่ําวันละ 300 บาท หมายถึง ในครอบครัวนั้นมีสมาชิกที่มีรายไดตามเกณฑขั้นต่ําเพียง 1 คน โดย 
มากกวารอยละ 40 ครัวเรือนมีรายไดไมเพียงพอและมีหนี้สิน  

การขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิด ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาสมองของเด็ก จากการเก็บขอมูล
ของประเทศกําลังพัฒนา พบวา เด็กท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดและรอดชีวิตของหนวยทารก
แรกเกิดวิกฤติ จะพบความผิดปกติของการตรวจระบบประสาท รอยละ 3155 สําหรับการวิจัยครั้งนี้
พบวา เด็กมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิด ที่ 1 นาที รอยละ 3.2 และที่ 5 นาที รอยละ 1.2 แมจะพบ
ไมมากแตจากผลการวิจัย พบวา ภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก 
ดังนั้น ในขั้นตอนการรอคลอดและระหวางคลอดจึงควรใหความสําคัญกับการเฝาระวัง เพื่อปองกันการ
เกิดภาวะขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิด 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมนอกจากจะไดสารอาหารที่มีประโยชนมากแลว  ยังสรางสัมผัสรักจากแม 

สงผานไปยังภาษากายดวยการโอบอุมการโตตอบระหวางแมและลูก เปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการ

เรียนรูและตอบสนองตอสิ่งเรา ประสาทสัมผัสทุกสวนของลูกจะถูกกระตุนใหเกิดการทํางานดวยความ 

รูสึกด ี ๆ ที่แมไดถายทอดสูลูก ฉะนั้นการที่แมอยูกับลูกตลอดเวลาจึงมีความสําคัญและจําเปนเนื่องจาก 
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แมจะเปนผูที่กระตุนใหวงจรประสาทในสมองของลูกทํางานไดเต็มที่และตอเนื่อง  สงผลตอพัฒนาการ

ทางสมอง ทําใหลูกมีความฉลาดทางปญญา (Intelligence Quotient - I.Q.) สูง56 จากการสํารวจของ

มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย พบวา ระยะเวลาการดื่มนมแมมีผลตอระดับคะแนนไอคิวที่สูงขึ้น เด็ก

ที่ดื่มนมแมนานกวา 6 เดือน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเด็กท่ีดื่มนมแมนอยกวา 3 เดือน ประมาณ 6 

จุด และสูงกวาเด็กท่ีไมดื่มนมแมเลยประมาณ 3 จุด57จากการวิจัยนี้ พบวา การกินนมแมอยางเดียว 6 

เดือนมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยพบวาเด็กท่ีไมไดกินนมแมจะมีความเสี่ยงตอพัฒนา 

การรวมสงสัยลาชามากกวาเด็กท่ีกินนมแมอยางเดียวตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป ถึง 5.6 เทา  แตผลจากการ

วิจัยนี้พบอัตราการกินนมแมอยางเดียว 6 เดือนเพียงรอยละ 8.9 ซึ่งนอยกวาขอมูลจากการสํารวจแบบ

เรงดวนของงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในเขตบริการสุขภาพท่ี 6 ป 2556 ที่พบวาเขตบริการ

สุขภาพท่ี 6 มีอัตราการกินนมแมอยางเดียวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป รอยละ 27.9  และยังนอยกวาอัตรา

การกินนมแมในภาพรวมของประเทศ ในป 2555 เกือบ 4 เทา ซึ่งอาจเนื่องจากมีหลายปจจัย ทั้งจากตัว

แมเองที่พบวาเกือบครึ่งตองทํางานนอกบาน และผลการวิจัยพบวา แมท่ีมีอาชีพรับจางใหลูกกินนมแม

นอยกวา 6 เดือน ถึงรอยละ 80.9 รวมทั้งปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ เชน การเลี้ยงดูของ ปู ยา ตา ยาย กับ

ความเชื่อเกา ๆ ที่ใหเด็กกินน้ําตั้งแตแรกเกิดเพื่อปองกันลิ้นเปนฝา หรือใหอาหารเสริม เชน กลวยบด 

ขาวบด ตั้งแตอายุ 3 เดือน โดยผลจากการวิจัยนี้พบวา แมที่อยูในครอบครัวขยาย มีอัตราการเลี้ยงลูก

ดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน นอยกวาแมที่อยูในครอบครัวเดี่ยว และยังพบวาเด็กที่มีผูดูแลหลักเปนปู 

ยา ตา ยาย จะไดกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน เพียงรอยละ 5.6 

การไดรับยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนข้ึนไป แมวาจากการวิจัยครั้งนี้จะไมพบ
ความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาภาวะโลหิตจางในป 2557 ของ ศศิวรา 
บุญรัศม ีพบวา เด็กอายุ 6 และ 9 เดือน มีภาวะโลหิตจาง รอยละ 38.5 และ 27.8  ตามลําดับ  โดยเด็ก
ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กนอยจึงทําใหพบเด็กมีภาวะโลหิตจาง58 และการวิจัยนี้พบวาเด็กตั้งแต 6 เดือน
ขึ้นไปในเขตสุขภาพท่ี 6 ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเพียงรอยละ 15.2 และรับประทานทุกสัปดาหเพียง 
รอยละ 11.5 ซึ่งเปนไปไดวาเด็กมีแนวโนมที่จะขาดธาตุเหล็ก ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาหลายอยางนอก 
เหนือไปจากการเกิดภาวะโลหิตจาง  ยังพบวาทําใหเด็กมีการเจริญเติบโตผิดปกติความผิดปกติในระบบ
ประสาท ความจํา ในระยะยาวทําใหเด็กมีความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท การเรียนและ
พฤติกรรม ซึ่งบางสวนไมสามารถกลับคืนเปนปกติได จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองปองกันไมใหเด็ก
มภีาวะขาดธาตุเหล็ก ทั้งที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหเด็กไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ตั้งแตป 2552 ซึ่ง
เปนเวลา 5 ปมาแลว แตก็ยังพบวาเด็กมีภาวะโลหิตจางและไดรับยาเสริมธาตุเหล็กไมทั่วถึง อาจเปนไป
ไดวาในชวงแรกของการดําเนินงาน การสนับสนุนอาจไมครอบคลุมทําใหเด็กไมไดรับยาน้ําเสริมธาตุ
เหล็ก ดังนั้น ควรหาแนวทางหรือสรางมาตรการการใหยาน้ําเสริมธาตุเหล็กท่ีมีความครอบคลุมมากที่สุด  

 
 
 
 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81/
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. การวิจัยนี้มีขอจํากัดในการเก็บขอมูลบางสวน     โดยเฉพาะประวัติของแมขณะตั้งครรภ  

จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา สวนใหญการลงบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กไม
ครบถวน โดยเฉพาะถาแมฝากครรภในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน สมุดที่ใชบันทึกสุขภาพแมระหวาง
ตั้งครรภจะมีเพียงบางรายการหรือเปนแผนเอกสารขอมูลเทานั้น เชน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
หรือผลการตรวจคลื่นเสียงทางหนาทองเทานั้น  ทําใหขาดขอมูลสําคัญ ๆ ของแม ซึ่งสามารถนํามาใช
ประโยชนในโอกาสตอไป ดังนั้น รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขควรมีมาตรการหรือนโยบายตอสถาน
บริการฝากครรภทั้งภาครัฐและเอกชนในการบันทึกขอมูลสุขภาพแมและเด็ก หรือบันทึกขอมูลที่สําคัญ
ตาง ๆ ใหเปนแนวทางเดียวกันหรือเปนมาตรฐานสากล เพื่อความสะดวกในการใชประโยชนผูรับและผู
ใหบริการ  

2. การฝากครรภกอน 12 สัปดาห มีความจําเปนอยางยิ่งตอการดูแลระหวางตั้งครรภอยางมี
คุณภาพ แตยังพบวามีอัตราการฝากครรภกอน 12 สัปดาหที่ต่ํากวารอยละ 50 ทัง้ที่มีการดําเนินงานใน
เรื่องการฝากครรภคุณภาพมาระยะเวลาหนึ่ง  ทั้งนี้อาจเกิดจากการรับรูประโยชนของแมและครอบครัว
จนเกิดความตระหนัก ดังนั้น จึงควรมีมาตรการเชิงรุกในพื้นที่และการสรางการมีสวนรวมของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม นาจะเปนกลไกสนับสนุนใหแมฝากครรภเร็วมากขึ้น ซึ่งกรมอนามัยไดขับเคลื่อนงาน
อนามัยแมและเด็กโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนผานโครงการ“ตําบลนมแม” สําหรับเขตสุขภาพที่ 
6 สวนใหญเปนพื้นที่อุตสาหกรรม แมเกือบครึ่งมีอาชีพรับจางและทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น
ควรมีมาตรการเชิงรุกในการฝากครรภในสถานประกอบการ ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งชองทางที่ชวยใหหญิง
ตั้งครรภฝากครรภไดเร็วขึ้น และไดรับการดูแลระหวางตั้งครรภอยางมีคุณภาพ 

3. แมตั้งครรภไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีนไมถึงครึ่งของแมตั้งครรภที่ไปรับบริการฝากครรภ  
ซึ่งยาบํารุงเสริมไอโอดีนจะสงผลตอการพัฒนาสมองของทารกในครรภ และการเกิดภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ  ผลจากการวิจัยนี้พบวา แมตั้งครรภที่ไปฝากครรภที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน และฝาก
ครรภที่โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไปไมไดรับยาเสริมไอโอดีนถึงรอยละ 29.6 และ 33.9 
ตามลําดับ แตกลับพบวา แมตั้งครรภไดรับยาเสริมไอโอดีนจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลมากท่ีสุด ดังนั้นการใหบริการฝากครรภของสถานบริการทุกระดับควรใหความ 
สําคัญในเรื่องนี้ และควรใหความรูและประโยชนของการรับประทานยาเสริมไอโอดีน รวมทั้งตองกระตุน
ติดตามการรับประทานยาทุกครั้งที่มารับบริการฝากครรภ กรณีฝากครรภในคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 
หรือโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ควรมีมาตรการในการดําเนินงานใหแมตั้งครรภไดรับยาเสริมไอโอดีนครอบ  
คลุมทุกคน 

4. ปญหาทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม    พบเปนปญหาเรื้อรังสําหรับประเทศ 
ไทยและเขตบริการสุขภาพที่ 6 จากการวิจัยนี้พบทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมถึงรอยละ 
10.0 ซึ่งปญหานี้ประกอบดวยหลายปจจัยที่เกี่ยวของ อาทิเชน บุคลากรการแพทยที่เก่ียวของไมให
ความสําคัญเทาที่ควร เชน การประเมินภาวะเสี่ยงใหกับหญิงตั้งครรภขณะมาฝากครรภอาจพบภาวะ
เสี่ยง แตไมมีการเฝาระวังหรือนําไปสูการแกไขปญหาอยางจริงจัง  เกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ระหวางตั้งครรภของตัวแมเอง หรือเกิดจากภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ ดังนั้นในกระบวนการ
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ฝากครรภบุคลากรที่เก่ียวของควรมีระบบเฝาระวังภาวะโภชนาการของแม รวมทั้งปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่มี
ผลตอแมและเด็กอยางจริงจังและตอเนื่องจนกระทั่งคลอด  โดยศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อ
หาสาเหตุที่แทจริงอันนําไปสูการแกไขปญหาที่ถูกตองในภาพรวมของประเทศตอไป แตอยางไรก็ตามใน
ปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยเจริญกาวหนามาก สามารถดูแลเด็กที่มีน้ําหนักแรกเกิดเพียง 1,000 
กรัมใหรอดชีวิตได แตการมีน้ําหนักแรกเกิดนอยก็สงผลตอพัฒนาการเด็กในดานอื่น ๆ ตามมา ดังนั้นจึง
ควรมีระบบติดตามพัฒนาการเด็กกลุมนี้เปนรายกรณี (High  Risk  Case) เนื่องจากเปนกลุมเสี่ยงที่จะมี
พัฒนาการลาชา  

5. ผูดูแลมีความสําคัญตอพัฒนาการเด็กคอนขางมาก เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ การพูดคุย 
ระหวางเด็กและผูเลี้ยงดู เปนปจจัยที่ชวยพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารของเด็กไดเปนอยางดี ซึ่งตรง
กับแนวทางของกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต ไดรวมพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริมสรางไอคิวอี
คิวเด็ก 0-5 ปสําหรับพอแมขึ้น โดยยึดหลัก 2ก2ล “กิน กอด เลน เลา” ในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งมี
จุดมุงหมายเพื่อใหพอแมตลอดจนผูเลี้ยงดูเด็กมีความรูและทักษะในการดูแลทั้งดานสุขภาพ ดานการเลน
เพื่อสงเสริมพัฒนาการ ดานการสรางนิสัยรักการอานและการสรางความผูกพัน โดยออกแบบเปน
หลักสูตรการจัดกิจกรรมสําหรับพอแมหรือผูเลี้ยงดูจํานวน 4 ครั้งติดตอกัน ดังนั้นสถานบริการทั้งภาครัฐ
และเอกชนควรกระตุนและเนนใหพอแม หรือ ผูดูแลไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวทุกครั้ง ซึ่งจะมีสวนชวย
ในการแกไขปญหาพัฒนาการลาชาดานภาษา ซึ่งมีความจําเปนอยางเรงดวนที่ตองดําเนินการโดยเฉพาะ
ในเด็ก 3-5 ป เนื่องจากภาษามีความสําคัญในกระบวนการสื่อสารและเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียนรู
เพิ่มเติม การพัฒนาสติปญญาในการแกไขปญหาตาง ๆ การเขาสังคมและการอยูรวมกับผูอื่นในชวง
ระยะเวลาที่เติบโตขึน้ 

6. ควรสื่อสารใหความรูและสรางความตระหนักใหกับพอแมหรือผูดูแลในเรื่องการใชสื่อ 
อิเล็กทรอนิกสในเด็กท่ีเหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันเด็กไทยมีโอกาสเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
มากขึ้น ซึ่งพอแมรวมทั้งผูดูแลเด็กอาจเขาใจไมถูกตอง และไมทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ
พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก  

7. กิจกรรมโรงเรียนพอแมเปนกิจกรรมที่ดีหากมีการดําเนินงานอยางจริงจัง   จากการวิจัย 
นี้พบวา พอแมเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมนอยมาก ซึ่งอาจมากจากพอและแมไมสนใจเขารวมเพราะ
ไมมีเวลา หรืออาจเปนเพราะสถานบริการสาธารณสุขไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากจํานวนผูให
และผูรับบริการไมสัมพันธกัน ดังนั้นอาจแกไขดวยการแยกกิจกรรมการฉีดวัคซีนกับการตรวจพัฒนา 
การเด็กจากกัน  หรือขยายเวลาการใหบริการที่พอแมสามารถอยูรวมกิจกรรมได  ในสวนของผูใหบริการ
คงเปนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการนั้น ๆ 

8. การวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาปจจัยดานแมเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก  
โดยเฉพาะแมที่มีเวลาหรือไมไดทํางานมีเด็กพัฒนาการสงสัยลาชาเพียงรอยละ 17.7 ทั้งนี้เนื่องจากแมมี
โอกาสในการสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย  ซึ่งการเลี้ยงดูนี้มีผลตอพัฒนาการเด็กอยางมาก หรือแมแต
เด็กท่ีอยูในครอบครัวเดี่ยวที่มีแมเปนผูดูแล จะมีพัฒนาการที่ดีกวาเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีปู ยา ตา 
ยายอยูดวย จากเหตุผลดังกลาวแมจึงเปนบุคคลสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้น ควรเปด
โอกาสใหแมไดเลี้ยงดูลูกไดอยางเต็มท่ีดวยตนเอง โดยการสนับสนุนมาตรการทางกฎหมายในสถาน
ประกอบการที่อนุญาตใหแมที่มีอาชีพรับจางในสถานประกอบการ สามารถหยุดงานเพื่อเลี้ยงลูกไดอยาง
จริงจัง แตในทางปฏิบัติมาตรการนี้ยังไมเอ้ือตอแมที่มีอาชีพรับจางเทาที่ควร  นอกจากนี้การสรางกระแส 
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รวมทั้งการสรางตระหนักใหพอแมและผูดูแลเด็ก ถึงประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ยังควรมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

9. ควรหาแนวทางหรือสรางมาตรการการใหยาน้ําเสริมธาตุเหล็กท่ีมีความครอบคลุมมาก   
ที่สุด เชนในเด็ก 3 ปขึ้นไปสวนใหญอยูในศูนยเด็กเล็ก อาจใชมาตรการเชิงรุกโดยใหผูดูแลในศูนยเด็ก
เล็กเปนผูควบคุมและใหยาน้ําเสริมธาตุเหล็กกับเด็กในศูนยเด็กเล็ก  สําหรับเด็ก 6 เดือนข้ึนไป ถึง 2 ป 
ควรใหสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับโดยเฉพาะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนผูดูแลและ
ติดตามการไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ 

10. การพัฒนาระบบการสงตอกรณีพบเด็กมีปญหาพัฒนาการลาชา โดยครอบคลุมตั้งแต 
ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมแิละตติยภูมิ  

11.ควรมีการติดตาม ประเมินผล หรือการวิจัยหลังจากไดดําเนินการตามขอเสนอ เพื่อทราบ
สถานการณปญหาที่จะนําไปสูการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
1. การสัมภาษณเปนวิธีการหนึ่งในการเก็บขอมูลของการวิจัยนี้ โดยการสัมภาษณ พอ แม 

หรือผูดูแลเด็ก เกี่ยวกับประวัติการฝากครรภ การเจ็บปวย โรคประจําตัว ฯลฯ ของแมและเด็ก จึงทําให
ผูใหขอมูลที่เปนพอ หรือผูดูแลไมสามารถใหขอมูลสําคัญบางประเด็นไดครบถวนและถูกตอง ทําใหผูวิจัย
ไดคําตอบท่ีไมทราบเปนจํานวนมากซึ่งมีผลตอการแปลผลขอมูล ดังนั้น การทําวิจัยครั้งตอไปควรระบุ
วิธีการเก็บขอมูลอยางไรเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมากท่ีสุด เชน ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการฝากครรภ 
การไดรับยาบํารุงขณะตั้งครรภ หากไมสามารถเก็บไดจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก จะใชวิธีการ
เก็บขอมูลจากแหลงอื่นหรือไม อยางไร  หรือกรณีแมที่ทํางานในสถานประกอบการควรใชวิธีการอยางไร
เพื่อใหไดขอมูลของแมครบถวนที่สุด เชน ขอความรวมมือจากเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเก็บขอมูลสวนบุคคลของแมใหลวงหนา  เปนตน 

2. การศึกษาปจจัยแวดลอมในการวิจัยนี้ ศึกษาแบบภาพตัดขวางเพียงบางประเด็นที่ไดจาก 
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาแบบเจาะลึก เชน ศึกษา
ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวที่มีตอเด็ก ลักษณะวิธีหรือรูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก ประเภท
ของสื่อและการใชสื่อรวมกันระหวางเด็กกับผูดูแล เปนตน 

3. การประเมินพัฒนาการเด็กในการวิจัยครั้งตอไป  ควรจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมหรือเปน 
สถานที่ที่เด็กมีความคุนชิน เพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหเด็กไดแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
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ขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตบริการสุขภาพท่ี 6  

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะของแมผูดูแลเด็ก ลักษณะครอบครัวและรายได 

              แยกรายจังหวัด 

 

 

 

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อายุแม        
     นอยกวา 20 ป 37 9.1 9 5.2 20 7.7 66 7.9 
     20-35  ป 284 70.1 127 73.9 184 70.5 595 71.0 
     36 ปข้ึนไป 84 20.8 36 20.9 57 21.8 177 21.1 
การศึกษาแม        
     ไมไดเรียนหนังสือ 7 1.7 5 2.9 2 0.8 14 1.7 
     ประถมศึกษา 75 18.5 23 13.3 62 23.8 160 19.1 
     มัธยมศึกษา/ปวช. 238 58.8 108 62.8 155 59.4 501 59.7 
     อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 25 6.2 12 7.0 11 4.2 48 5.7 
     ปริญญาตรี 40 9.9 16 9.3 21 8.0 77 9.2 
     สูงกวาปริญญาตรี 3 0.7 1 0.6 0 0.0 4 0.5 
     ไมทราบ 17 4.2 7 4.1 10 3.8 34 4.1 
อาชีพแม         
     ไมไดทํางาน 91 22.5 17 9.9 24 9.2 132 15.8 
     เกษตรกรรม 0 0.0 0 0.0 31 11.9 31 3.7 
     รับจาง 195 48.1 72 41.8 136 52.2 403 48.1 
     คาขาย 25 6.2 27 15.7 28 10.7 80 9.5 
     แมบาน 61 15.1 45 26.2 28 10.7 134 16.0 
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 11 2.7 4 2.3 5 1.9 20 2.4 
     อ่ืน ๆ 22 5.4 7 4.1 9 3.4 38 4.5 
อายุพอ         
      อายุนอยกวา 20 10 2.5 2 1.2 4 1.5 16 1.9 
      20-29 ป 142 35.1 54 31.4 98 37.5 294 35.2 
      30-39 ป 147 36.3 72 41.8 103 39.5 322 38.4 
      40-49 ป 60 14.8 21 12.2 34 13.0 115 13.7 
      50  ปข้ึนไป 14 3.5 5 2.9 3 1.2 22 2.6 
     ไมทราบ 32 7.8 18 10.5 19 7.3 69 8.2 
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(ตารางท่ี 1 ตอ)  

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

 

 

 

การศึกษาพอ         
     ไมไดเรียนหนังสือ 6 1.5 2 1.2 1 0.4 9 1.1 
     ประถมศึกษา 75 18.5 30 17.4 54 20.7 159 19.0 
     มัธยมศึกษา/ปวช. 218 53.8 78 45.3 140 53.6 436 52.0 
     อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 38 9.4 24 14.0 10 3.8 72 8.6 
     ปริญญาตรี 14 3.5 9 5.2 15 5.8 38 4.5 
     สูงกวาปริญญาตรี 4 1.0 2 1.2 0 0.0 6 0.7 
     ไมทราบ 50 12.3 27 15.7 41 15.7 118 14.1 
อาชีพพอ         
     ไมไดทํางาน 10 2.5 3 1.7 2 0.8 15 1.8 
     เกษตรกรรม 4 1.0 2 1.2 32 12.3 38 4.5 
     รับจาง 288 71.1 110 64.0 150 57.4 548 65.4 
     คาขาย 25 6.2 14 8.1 14 5.4 53 6.4 
     พอบาน 3 0.7 0 0.0 1 0.4 4 0.5 
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 17 4.2 11 6.4 21 8.0 49 5.8 
     อ่ืน ๆ 58 14.3 32 18.6 41 15.7 131 15.6 
ผูดูแลเด็ก         
    แม 209 51.6 119 69.2 136 52.1 464 55.4 
    พอ 19 4.7 7 4.1 6 2.3 32 3.7 
    ปู ยา ตา ยาย ทวด 149 36.8 37 21.4 112 42.9 298 35.6 
    นา อา ลุง ปา พ่ีสาว 26 6.4 8 4.7 7 2.7 41 4.9 
    พ่ีเลี้ยง 2 0.5 1 0.6 0 0 3 0.4 
อายุผูดูแลเด็ก         
     อายุนอยกวา 20 28 6.9 7 5.4 11 4.2 46 5.8 
     20-29 ป 116 28.6 44 33.8 57 21.9 217 27.3 
     30-39 ป 110 27.2 20 15.5 51 19.6 181 22.8 
     40-49 ป 68 16.8 15 11.5 66 25.5 149 18.7 
     50  ปข้ึนไป 83 20.5 44 33.8 75 28.8 202 25.4 
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(ตารางท่ี 1 ตอ)  

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาชีพผูดูแลเด็ก         
     ไมไดทํางาน 134 33.1 36 20.9 56 21.5 226 27.0 
     เกษตรกรรม 0 0.0 4 2.3 71 27.2 75 8.9 
     รับจาง 122 30.1 18 10.5 62 23.8 202 24.1 
     คาขาย 33 8.1 18 10.5 22 8.4 73 8.7 
     แมบาน/พอบาน 94 23.2 47 27.3 42 16.1 83 9.9 
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 10 2.5 0 0.0 4 1.5 14 1.7 
     อ่ืนๆ 12 3.0 49 28.5 4 1.5 65 7.8 
สมาชิกในครอบครัว         
     เด็ก พอแม 16 4.0 5 2.9 7 2.7 28 3.3 
     เด็ก ปู ยา ตา ยาย 71 17.5 18 10.5 36 13.8 125 14.9 
     เด็ก พอ แม ปู ยา ตา ยาย 318 78.5 149 86.6 218 83.5 685 81.7 
ลักษณะครอบครัว         
     ครอบครัวขยาย 221 54.6 101 58.7 144 55.2 466 55.6 
     ครอบครัวเด่ียว 184 45.4 71 41.3 117 44.8 372 44.4 
รายไดครัวเรือน         
     ไมเกิน 10,000 บาท 92 22.7 41 23.8 157 60.2 290 34.6 
     10,001-20,000 บาท 184 45.4 68 39.6 65 24.9 317 37.8 
     20,001 บาทข้ึนไป 129 31.9 63 36.6 39 14.9 231 27.6 
รายไดเพียงพอ         
     เพียงพอ 162 40.0 72 41.8 89 34.1 323 38.5 
     เพียงพอ มีเหลือเก็บ 81 20.0 55 32.0 29 11.1 165 19.7 
     ไมเพียงพอ / มีหนี้สิน 162 40.0 45 26.2 143 54.8 350 41.8 
 

 

การศึกษาผูดูแลเด็ก         
     ไมไดเรียนหนังสือ 19 4.7 13 7.5 21 8.0 53 6.3 
     ประถมศึกษา 135 33.4 47 27.3 132 50.6 314 37.4 
     มัธยมศึกษา/ปวช. 200 49.4 55 32.0 90 34.5 345 41.2 
     อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 23 5.7 7 4.1 6 2.3 36 4.3 
     ปริญญาตรี 26 6.4 7 4.1 12 4.6 45 5.4 
     สูงกวาปริญญาตรี 1 0.2 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
     ไมทราบ 1 0.2 43 25.0 0 0.0 44 5.3 
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ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละจําแนกตามประวัติการฝากครรภ การต้ังครรภและการคลอด 

               รายจังหวัด 

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การฝากครรภ         
     ฝากครรภ 399 98.5 170 98.8 256 98.1 825 98.4 
     ไมฝากครรภ 5 1.3 2 1.2 3 1.1 10 1.2 
     ไมทราบ 1 0.2 0 0.0 2 0.8 3 0.4 
ฝากครรภคุณภาพ         
     ครบ 5 ครั้ง 141 34.8 70 40.7 101 38.7 312 37.2 
     ไมครบ  5 ครั้ง 258 63.7 100 58.1 155 59.4 513 61.2 
     ไมฝาก 6 1.5 2 1.2 5 1.9 13 1.6 
สถานบริการท่ีไปฝากครรภ         
     รพท./รพศ. 87 21.8 31 18.2 47 18.4 165 20.2 
     รพช. 83 20.8 71 41.7 131 51.2 285 34.4 
     รพ.สส.(กรมอนามัย) 1 0.3 1 0.6 0 0.0 2 0.2 
     รพ.สต. 72 18.0 11 6.5 12 4.7 95 11.5 
     คลินิก/รพ.เอกชน 154 38.6 55 32.4 61 23.7 270 32.7 
     ศูนยเทศบาล 2 0.5 1 0.6 2 0.8 5 0.6 
     อ่ืนๆ 0 0.0 0 0 3 1.2 3 0.4 
อายุขณะตั้งครรภ         
     นอยกวา 15 5 1.2 2 1.2 1 0.4 8 1.0 
     15-19 ป 89 22.0 42 24.4 56 21.5 187 22.3 
     20-35 ป 270 66.7 115 66.8 174 66.6 559 66.7 
     36-44 ป 40 9.9 13 7.6 30 11.5 83 9.9 
     45 ปข้ึนไป 1 0.2 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
ไดรับยาบํารุงเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ       
     ไดรับ 200 49.4 66 38.4 90 34.5 356 42.5 
     ไมไดรับ 113 27.9 60 34.9 93 35.6 266 31.7 
     ไมทราบ 92 22.7 46 26.7 78 29.9 216 25.8 
การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล        
     ด่ืม 7 1.7 6 3.5 2 0.7 15 1.8 
     ไมด่ืม 394 97.3 163 94.8 251 96.2 808 96.4 
     ไมทราบ 4 1.0 3 1.7 8 3.1 15 1.8 
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(ตารางท่ี 2 ตอ)  

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อายุครรภเม่ือคลอด         
     กอนกําหนด 75 18.5 28 16.3 34 13.0 137 16.3 
     ครบกําหนด 329 81.2 143 83.2 225 86.2 697 83.2 
     เกินกําหนด 1 0.2 1 0.6 2 0.8 4 0.5 
วิธีการคลอด         
     คลอดปกติ 266 65.7 128 74.5 178 68 572 68.3 
     ผาคลอดทางหนาทอง 133 32.9 36 20.9 72 28 241 28.7 
     ใชคีมชวยคลอด 1 0.2 3 1.7 2 1 6 0.7 
     เครื่องดูดสุญญากาศ 5 1.2 5 2.9 9 3 19 2.3 
สถานท่ีคลอด         
     รพท./รพศ. 200 49.4 45 26.2 102 39.1 347 41.5 
     รพช. 132 32.6 118 68.5 144 55.2 394 47.0 
     รพ.สส. (กรมอนามัย) 0 0.0 1 0.6 0 0.0 1 0.1 
     คลินิก/เอกชน 72 17.8 7 4.1 9 3.4 88 10.5 
     ศูนยเทศบาล 1 0.2 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
     อ่ืน ๆ 0 0.0 1 0.6 6 2.3 7 0.8 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละการทํากิจกรรมรวมกับเด็กและการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมใน 
              คลินิก ANC และ WCC รายจังหวัด 

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การเลนกับเด็กอยางมี
คุณภาพ         
     มีคุณภาพ 219 54.1 103 59.9 207 79.3 529 63.1 
     ไมมีคุณภาพ 139 34.3 64 37.2 49 18.8 252 30.1 
     ไมเลนกับเด็ก 47 11.6 5 2.9 5 1.9 57 6.8 
การเลานิทานใหเด็กฟงอยางมีคุณภาพ       
     มีคุณภาพ 70 15.7 25 14.5 32 12.3 121 14.4 
     ไมมีคุณภาพ 78 19.3 40 23.3 52 19.9 170 20.3 
     ไมเลานิทาน 263 65.0 107 62.2 177 67.8 547 65.3 
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(ตารางท่ี 3 ตอ)  

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมในคลินิก 
ANC 

      

     เขารวม 60 14.8 32 18.6 78 29.9 171 20.3 
     ไมเขารวม 250 62.0 93 54.1 108 41.4 452 53.9 
     ไมทราบ 94 23.2 47 27.3 75 28.7 216 25.8 
การเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแมในคลินิก 
WCC 

      

     เขารวม 28 6.9 34 19.7 42 16.1 104 12.4 
     ไมเขารวม 286 70.6 98 57.0 146 55.9 530 63.3 
     ไมทราบ 91 22.5 40 23.3 73 28.0 204 24.3 
 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละตามลักษณะของเด็กรายจังหวัด 

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศเด็ก         
     ชาย 194 47.9 86 50.0 128 49.0 408 48.7 
     หญิง 211 52.1 86 50.0 133 51.0 430 51.3 
อายุเด็ก       
     0-2 ป 209 51.6 90 52.3 130 49.8 429 51.2 
     3-5 ป 196 48.4 82 47.7 131 50.2 409 48.8 
น้ําหนักแรกเกิด       
     นอยกวา 2,500 กรัม 41 10.1 20 11.6 22 8.4 83 9.9 
     2,500 กรัมข้ึนไป 361 89.2 152 88.4 235 90.1 748 89.3 
     ไมทราบ 3 0.7 0 0.0 4 1.5 7 0.8 
ภาวะออกซิเจนแรกเกิดท่ี 1 นาที       
     ขาดออกซิเจนรุนแรง 1 0.2 0 0.0 0 0 1 0.1 
     ขาดออกซิเจน 10 2.6 3 1.7 10 3.8 23 2.7 
     ปกติ 344 84.9 141 82.0 227 87.0 712 85.0 
     ไมทราบ 50 12.3 28 16.3 24 9.2 102 12.2 
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(ตารางท่ี 4 ตอ)  

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาวะออกซิเจนแรกเกิดท่ี 5 นาที        
     ขาดออกซิเจน 6 1.5 1 0.6 2 0.8 9 1.1 
     ปกติ 349 86.2 143 83.0 235 90.0 727 86.7 
     ไมทราบ 50 12.3 28 16.4 24 9.2 102 12.2 
การไดรับยาเสริมธาตุเหล็กเม่ืออายุ 6 เดือน
ข้ึนไป       
     ไดรับ 71 17.5 26 15.1 30 11.5 127 15.2 
     ไมไดรับ 259 64.0 97 56.4 194 74.3 550 65.6 
     ไมทราบ 75 18.5 49 28.5 37 14.2 161 19.2 
การเจ็บปวยในรอบ 1 ป         
     ไมเคยปวย 365 90.6 145 88.4 232 89.6 742 89.8 
     ทองรวงและปอดบวม 3 0.7 5 3.0 2 0.7 10 1.2 
     ทองรวงหรือปอดบวม 35 8.7 14 8.6 25 9.7 74 9.0 
สุขภาพชองปากของเด็ก         
     ตรวจไมพบปญหา 151 37.3 60 34.9 80 30.7 291 34.7 
     ตรวจพบปญหา 59 14.5 35 20.3 59 22.6 153 18.3 
     ไมเคยตรวจ 181 44.7 69 40.1 116 44.4 366 43.7 
     ไมทราบ 14 3.5 8 4.7 6 2.3 28 3.3 
การกินนมแม         
     ต้ังแต6 เดือนข้ึนไป 40 9.9 19 11.0 16 6.1 75 8.9 
     นอยกวา 6 เดือน 314 77.5 133 77.3 222 85.1 669 79.8 
     ไมกินนมแม 30 7.4 7 4.1 18 6.9 55 6.6 
     ไมทราบ 21 5.2 13 7.6 5 1.9 39 4.7 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละตามภาวะโภชนาการเด็กรายจังหวัด 

 
รายละเอียด 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

น้ําหนักตามเกณฑอายุ         
    น้ําหนักตามเกณฑ 297 73.3 105 61.0 188 72.0 590 70.4 
    น้ําหนักคอนขางมาก 16 4.0 7 4.1 9 3.4 32 3.8 
    น้ําหนักคอนขางนอย 45 11.1 29 16.9 22 8.4 96 11.4 
    น้ําหนักมากกวาเกณฑ 29 7.2 16 9.3 20 7.8 65 7.8 
    น้ําหนักนอยกวาเกณฑ 18 4.4 15 8.37 22 8.4 55 6.6 
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง         
     สมสวน 289 71.4 111 64.5 195 74.7 595 71.0 
     ทวม 23 5.7 10 5.8 8 3.1 41 4.9 
     คอนขางผอม 28 6.9 14 8.1 16 6.1 58 6.9 
     ผอม 20 4.9 16 9.3 16 6.1 52 6.2 
     เริ่มอวน 25 6.2 8 4.7 9 3.5 42 5.0 
     อวน 20 4.9 13 7.6 17 6.5 50 6.0 
สวนสูงตามเกณฑอายุ         
     สูงตามเกณฑ 318 78.5 135 78.5 204 78.2 657 78.4 
     คอนขางเต้ีย 31 7.6 14 8.1 12 4.5 57 6.8 
     คอนขางสูง 14 3.5 4 2.3 8 3.1 26 3.2 
     สูงกวาเกณฑ 10 2.5 5 2.9 8 3.1 23 2.7 
     เต้ีย 32 7.9 14 8.2 29 11.1 75 8.9 
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย รายจังหวัด 

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

จังหวัด รวม 
สมุทรปราการ ชลบุรี สระแกว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง        
     ลาชา 32 7.9 15 8.7 29 11.1 76 9.1 
ดานภาษา         
    ลาชา 76 18.8 41 23.8 69 26.4 186 22.2 
ดานกลามเนื้อมัดเล็ก         
    ลาชา 35 8.6 14 8.1 37 14.2 86 10.3 
ดานกลามเนื้อมัดใหญ         
     ลาชา 16 4.0 20 11.6 29 11.1 65 7.8 
พัฒนาการรวม         
    สมวัย 319 78.8 124 72.1 175 67.0 618 73.7 
    ลาชา 86 21.2 48 27.9 86 33.0 220 26.3 
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แบบสัมภาษณพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

คําชี้แจง:  แบบสัมภาษณชุดน้ีใชสําหรับเก็บขอมูล โครงการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไทย ใชสัมภาษณแม พอหรือผูดูแลเด็ก โดยรายละเอียดในการสมัภาษณประกอบดวย ขอมูลของแม พอและผูดูแลเด็ก 
ประวัติการตั้งครรภ การคลอด การเจ็บปวยของมารดาและเด็ก การเลี้ยงดเูด็ก รวมท้ังการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใชเครื่องมือ Denver  II  ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะนํามาใชสําหรบัการสงเสริมพัฒนาการเด็กตอไป  ดังน้ัน จึงขอ
ความรวมมือจากทานใหขอมูลท่ีเปนจริง โดยคณะผูวิจัยจะไมเปดเผยขอมูลของทานแตอยางใด  

*********************** 

จังหวัด ...................................อําเภอ ……........................... ตําบล....................................หมูบาน.................................. 
วันท่ีสัมภาษณ...................เดือน..............................  พ.ศ. 2557 
ผูใหสัมภาษณเก่ียวของกับเด็กเปน  1 มารดา   2 บิดา   3 ผูดูแลเด็ก (ท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต)             
เบอรโทรศัพทท่ีตดิตอ .................... 

สวนท่ี1   ขอมูลท่ัวไปขอมลูพอแมและผูดูแลเด็กหลักท่ีบาน 
1.  อาย/ุ ระดับการศึกษา / อาชีพ ของ 

1.1 แม 1.2 พอ 1.3 ผูดูแลเด็กท่ีบาน(ระบุ)........... 
เกิดวันท่ี.......เดือน................พ.ศ
............ปจจุบัน    อายุ  ................ ป 

เกิดวันท่ี.......เดือน..................พ.ศ
..........ปจจุบัน    อายุ  ................ ป 

เกิดวันท่ี.......เดือน..................พ.ศ
..........ปจจุบัน    อายุ  ................ ป 

การศึกษา 
1.ไมไดเรยีนหนังสือ  
2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษา/ปวช.   
4.อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
5.ปริญญาตร ี
6.สูงกวาป.ตรี  7.ไมทราบ 

การศึกษา 
1.ไมไดเรยีนหนังสือ  
2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษา/ปวช.   
4.อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
5.ปริญญาตร ี
6.สูงกวาป.ตรี  7.ไมทราบ 

การศึกษา 
1.ไมไดเรยีนหนังสือ  
2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษา/ปวช.   
4.อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
5.ปริญญาตร ี
6.สูงกวาป.ตรี  7.ไมทราบ 

อาชีพ  
1.ไมไดทํางาน2.เกษตรกรรม 
3.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.รับจาง5.คาขาย  
6.แมบาน/พอบาน 7.อ่ืน ๆ  

อาชีพ  
1.ไมไดทํางาน2.เกษตรกรรม 
3.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.รับจาง5.คาขาย  
6.แมบาน/พอบาน 7.อ่ืน ๆ  

อาชีพ  
1.ไมไดทํางาน2.เกษตรกรรม 
3.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.รับจาง5.คาขาย  
6.แมบาน/พอบาน 7.อ่ืน ๆ  

2.รายไดของครอบครัว (สมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมกัน) ประมาณเดือนละ................................ บาท 
  1. เพียงพอ        2. เพียงพอ มีเหลือเก็บ           3. ไมเพียงพอ / มีหน้ีสิน 
3.ปจจุบันเด็กอาศัยอยูในบานรวมกับใครบาง  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  3.1. พอ    3.2. แม    3.3. ปู    3.4. ยา      3.5. ตา      3.6. ยาย   
  3.7. ญาติพ่ีนองรวมสายโลหติ            3.8. อ่ืนๆ ระบุ .............................     
3.9 สรุปลักษณะครอบครัว        1. ครอบครัวเดี่ยว         2. ครอบครัวขยาย  
 
 
 
 
 

 ID…………… 
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สวนท่ี2  ขอมูลแม 
1.  ขณะตั้งครรภ มารดาของเด็ก   อายุ .................... ป       1 ไมทราบ                      
2.  การฝากครรภของมารดา  1. ไมทราบ     2. ไมฝากครรภ 

 3.ฝากครรภ (ระบุช่ือสถานบรกิารท่ีฝากครรภ) …………………………………… 
 

 
สถานบริการ ผานการประเมิน รพ.สายใยรัก  ระดับ 

 1 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง ไมผาน 
2.1 1.รพท/รพศ. ช่ือ.....................อําเภอ...................จังหวัด.................     

2.2 2.รพช.    ช่ือ..........................อําเภอ....................จังหวัด...............     

2.3 3. รพ.สส.(กรมอนามัย)  ช่ือ............อําเภอ.............จังหวัด.............     

2.4 4.รพ.สต. ช่ือ...........................อําเภอ..................จังหวัด................     

2.5 5. คลินิก/รพ.เอกชนช่ือ.............อําเภอ..................จังหวัด..............      

2.6 6.ศูนยเทศบาล   ช่ือ...............อําเภอ....................จังหวัด..............     
 

3.  ฝากครรภเมื่ออายุครรภ  
 อายุครรภ  (สัปดาห) 1  ไมทราบ 2 ไมฝาก 3 ฝาก 
3.1 1-12    
3.2 16-20      
3.3 24-28     
3.4 30-34    
3.5 36 สัปดาหข้ึนไป          

4.  อายุครรภเมื่อคลอด          .............................. สัปดาห    1  ไมทราบ 
5.  การคลอด  1.คลอดปกติ  2.ผาทองคลอด  3.คีมทําคลอด  4.เครื่องดูดสุญญากาศ 5.อ่ืนๆ ระบุ  
................... 
6.  ขณะตั้งครรภมารดา 
6.1 มีโรคประจําตัว  
 1. ไมทราบ   2. ไมม ี   3. มี 

6.2 มีภาวะแทรกซอน 
 1. ไมทราบ    2. ไมม ี    3ม ี

6.3 ติดเชื้อระหวางต้ังครรภ 
 1. ไมทราบ  2. ไมม ี  3. มี 

6.1.1 ถาม ี
 1. เบาหวาน    2. ความดันโลหิต 
 3. ธัยรอยด     4. โรคหัวใจ 
 5. โรคโลหติจาง    
 6. โรคธาลสัซีเมยี   
 7. อ่ืน ๆ ระบุ ................................. 

6.2.1 ถาม ี
 1.เบาหวาน  2. ความดันโลหิต 
 3. โรคไต     4. โรคหัวใจ 
 5. ตั้งครรภแฝด 
 6. อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

6.3.1ถามี 
 1. หัดเยอรมัน   2. ซิฟลิส 
 3. เช้ือสุกใส     4. เอส ไอ วี 
 5. เรมิ 
 6. อ่ืน ๆ ระบุ ............................. 

7. มารดาดืม่เครื่องดื่มท่ีมสีวนผสมของแอลกอฮอลขณะตั้งครรภ   1. ไมทราบ     2. ไมดื่ม      3. ดื่ม 
 7.1 ถาดื่ม 1. ดื่ม 1-2 ครั้ง ระหวางตั้งครรภ 2. ดื่ม 1 ครั้งตอเดือน 
              3. ดื่ม 1 ครั้งตอสัปดาห   4. ดื่มทุกวัน     5. อ่ืน ๆ  (ระบุ)..................... 
8. มารดาไดรับยาบํารุงขณะตั้งครรภ    
8.1 ไดรับยา  Obimin-AZ /Triferdine  1 ไมทราบ      2 ไมไดรับ      3 ไดรับ     
8.1.1 ถาไดรับ  รับประทานยาอยางไร  1 ทุกวัน         2 บางวัน       3 ไมรับประทาน   4 ไมทราบ 
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8.2 ไดรับยา   FBC                           1 ไมทราบ    2 ไมไดรับ      3 ไดรับ 
8.2.1 ถาไดรับ  รับประทานยาอยางไร  1 ทุกวัน      2 บางวัน        3 ไมรับประทาน   4 ไมทราบ 
8.3 ไดรับยา  Folic                           1 ไมทราบ   2 ไมไดรับ       3 ไดรับ     
8.3.1 ถาไดรับ  รับประทานยาอยางไร  1 ทุกวัน      2 บางวัน        3 ไมรับประทาน   4 ไมทราบ 
9. สถานท่ีคลอด  

 
สถานบริการ 

ผานการประเมิน รพ.สายใยรัก  ระดับ 

 1ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง 4 ไมผาน 

9.1 1. รพท/รพศ.ช่ือ..............อําเภอ...................จังหวัด...............     
9.2 2. รพช.   ช่ือ.................อําเภอ..................จังหวัด.....................     
9.3 3. รพ.สส.(กรมอนามัย)  ช่ือ.............อาํเภอ..............จังหวัด...............     
9.4 4. คลินิก/รพ.เอกชนช่ือ...............อําเภอ....................จังหวัด.............     
9.5  5. ศูนยเทศบาล   ช่ือ....................อําเภอ...............จังหวัด................     

 

สวนท่ี 3ขอมลูเกี่ยวกับเด็กและการเลี้ยงดู 
ประวัติการคลอดของเด็ก (จากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก) 
1.  เด็กเกิดวันท่ี ................... เดือน .........................พ.ศ....................    อายุ ............... ป ............... เดือน (นับถึงวัน
สัมภาษณ) 
2.  เพศ            1. ชาย 2. หญิง 
3.  ปจจุบันเด็กมีนํ้าหนัก..................................กิโลกรัม     สวนสูง  .................................เซนติเมตร 
 

การแปลผล .... 
น้ําหนัก/อายุ :  
 1. นอยกวาเกณฑ  
 2. คอนขางนอย    
 3. นํ้าหนักตามเกณฑ  
 4. นํ้าหนักคอนขางมาก  
 5. นํ้าหนักมากเกินเกณฑ 

. สวนสูง/อายุ : 
 1. เตี้ย     
 2. คอนขางเตี้ย       
 3. สวนสูงตามเกณฑ     
 4. คอนขางสูง    
 5. สูงกวาเกณฑ 

น้ําหนัก/สวนสูง : 
1. สมสวน    
2. คอนขางผอม    
3. ผอม          4. ทวม 
 5. เริ่มอวน     6 .อวน 

 

4.  นํ้าหนักแรกคลอด..........................กรัม         1 ไมทราบ 
5.  ภาวะออกซิเจนแรกคลอด(Apgar score)ท่ี 1 นาที  ไดคะแนน .....    ท่ี 5 นาที  ไดคะแนน ........    1 ไมทราบ 
6.เด็กมีภาวะแทรกซอนหลังคลอดจนตองนอนโรงพยาบาล    1. ไมทราบ    2. ไมม ี     3. มี 
 ถามี คือ  1. ตัวเหลืองและสองไฟ    2. ตัวเหลืองเปลี่ยนถายเลือด        3. ไดรับออกซิเจน  
             4. ใสเครื่องชวยหายใจ     5. ชัก  6. อ่ืน ๆ (ระบุ) 
7.  เด็กมโีรคประจาํตัว    1. ไมทราบ          2. ไมม ี      3. มี 
ถามี คือ   1. โรคหัวใจ     2. ธาลัสซีเมีย    3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……............................. 
8. ในชวงเวลา 1 ป ท่ีผานมาบุตร/หลานของทานปวยจนตองนอนโรงพยาบาลดวยโรคตอไปน้ีหรือไม 

โรคท่ีปวยจนตองนอนโรงพยาบาลใน 1 ป 1 ไมทราบ 2 ไมเคย 3 เคย 
8.1 ทองรวง    
8.2  ปอดบวม    

9. ในชวงเวลา 1 ป ท่ีผานมาบุตร/หลานของทานเคยไดรับการตรวจสุขภาพชองปากหรือไม 
           1. ไมทราบ          2. ไมเคย           3.เคย   
9.1 ถาเคย ไปใชบริการท่ี      1. รพศ. /รพท.     2. รพช.          3. รพ.สต.          4. คลินิก 
                                    5. รพ.สส. (ศูนยอนามัย)        6. ศูนยบริการสาธารณสุข (สังกัด กทม.) 
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9.2 บุตร/หลานของทานมีปญหาสขุภาพชองปากหรือไม 
           1. ไมทราบ       2. ไมม ี        3. มี     
               9.2.1 ถามีปญหาสุขภาพชองปากคือ  1ฟนผุ    2 เหงือกอักเสบ  3 อ่ืนๆ ระบุ.......................... 
10.  เด็กไดรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กเมื่อ 6 เดือนข้ึนไป  
           1. ไมทราบ      2. ไมไดรับ    3. ไดรับ        
10.1  ถาไดรับ     1 รับประทานทุกสัปดาห      2 รับประทานทุกเดือน      3  ไมทราบ 
11. ทานใหลูกกินนมแมอยางไร  1. กินนมแมอยางเดียว.............เดือน  2. เริ่มใหนํ้าตั้งแตอาย.ุ..........เดือน 
    3. เริ่มใหนมผสมตั้งแตอาย.ุ........เดือน 4. เริ่มใหอาหารเสรมิตั้งแตอายุ....เดือน 
    5.  ไมทราบ 
12. ใน 2 สัปดาหท่ีผานมาทานไดเลานิทานหรืออานนิทานใหลูกฟงหรือเลาเรื่องราวตางๆ หรือไม 
          1.  ไมเลา (ขามไปขอ 14) 2. เลา/อาน  (โดยเฉลีย่)  ถาเลา    
     12.1จํานวนก่ีครั้งตอวัน....................ครั้ง/วัน 
      12.2  จํานวนก่ีวันตอสัปดาห..............วัน/สัปดาห 
      12.3  ใชเวลาเลานานเทาใดตอครัง้...............นาที 
13.  ทานเลา/อานนิทานเรื่องใดเปนประจํา (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
          1. ตั้งไขลม       2. ติ๊กตอก        3. นิทานอิสป         4. อ่ืน ๆ                   
                 (ระบุ)............................................ 
14.  ใน 2 สัปดาห คนในครอบครวัไดเลนกับเด็ก (โดยไมใชสื่ออิเล็กทรอนิกส) นานเทาใดตอครั้ง 
      14.1 จํานวน............ครั้ง/วัน14.2 จํานวน...............วัน/สัปดาห14.3 ใชเวลาเลนนานเทาใดตอครัง้.............นาที 
15.  เด็กหรือคนในครอบครัวใชสือ่อิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน  โทรศพัทมือถือ คอมพิวเตอร Ipad เปนตน) ในการทํา 
      กิจกรรมตางๆ ระหวางวันหรอืไม   
   1. ไมทราบ       2. ไมใช          3.ไมม ี      4.ใช 
                 ถาใช (โดยเฉลี่ย)  15.1  วันธรรมดาใชวันละ ...................... ช่ัวโมง/วัน  
15.2  วันหยุดใชวันละ ............................ ช่ัวโมง/วัน 
 
สวนท่ี 4ผลการตรวจพัฒนาการเด็ก (ประเมินโดย Denver II) 
                                                                     1  เกินวัย      2  สมวัย        3  สงสัยลาชา    
1. พัฒนาการดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง                      
2. พัฒนาการดานกลามเน้ือมัดเลก็                  
3.พัฒนาการดานภาษา     
4.พัฒนาการดานกลามเน้ือมดัใหญ     
5.การประเมินผลรวม     
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แบบทดสอบพัฒนาการ Denver II (ฉบับภาษาไทย 
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