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สถานการณพ์ัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 

บทคัดย่อ 

 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Study)  มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย และศึกษาปัจจัยด้านแม่  ปัจจัยแวดล้อม  
และ ปัจจัยด้านเด็กที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กไทยอายุตั้งแต่ 8 
เดือน 16 วัน  ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน และบิดา มารดา หรือผู้ดูแลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ
เด็กท่ีอาศัยในประเทศไทย จ านวน   9986 คน สุ่มตัวอย่างแบบขั้นล าดับ  (Three-Stages Custer 
Sampling) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  การสัมภาษณ์บิดา มารดา
หรือผู้ดูแลเด็ก  โดยใช้แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  Denver II (ฉบับภาษาไทย) เก็บข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน 
2557 ถึง มกราคม  2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก 
(Logistic Regression Analysis)  ผลการวิจัย พบว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย   มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าร้อยละ 27.2  โดย ล่าช้าด้านภาษามากท่ีสุดร้อยละ 19.7  รองลงมาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก        
ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง   และด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 8.9, 7.5 และ 6.7 ตามล าดับ    
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยปัจจัยด้านแม่ ได้แก่ อายุ
เมื่อตั้งครรภ์  การศึกษา  อาชีพ การฝากครรภ์  การคลอด แม่ท่ีโรคประจ าตัว และ ภาวะแทรกซ้อน 
รวมทั้ง การได้รับยาเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์  ส่วน ปัจจัยแวดล้อม  ได้แก่  อายุผู้ดูแล ระดับ
การศึกษาของผู้ดูแล   อาชีพของผู้ดูแล   ลักษณะครอบครัว  รายได้ครัวเรือน การเล่นกับเด็ก และ การ
เล่านิทานให้เด็กฟัง   ส าหรับ ปัจจัยด้านเด็ก ประกอบด้วย  อายุครรภ์เมื่อคลอด  น้ าหนักแรกคลอด  
การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ภาวะออกซิเจนที่ 1 และ 5 นาที  เด็กท่ีมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด และมี
โรคประจ าตัว  
 

ข้อเสนอแนะ   1) การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
2) การก าหนดมาตรการในการติดตาม เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย  3) สถานบริการสาธารณสุขทุก
ระดับให้บริการแม่และเด็กที่มีคุณภาพ  และ 4) สร้างความตระหนักให้กับครอบครัว  ชุมชนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

The Situation of Childhood Development in Thailand 

 

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  9986 children  in Thailand. 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 2014 to 
January 2015 . Moreover, Descriptive and  logistic regression were used for the results 
of analysis. 

 The results showed that the early childhood development was delay at 27.2 %. 
The findings of the most delayed development was the language delay at 19.7%, fine 
motor at 8.9 %, personal – social at 7.5 % and gross motor at 6.7% respectively. The 
factors associated with the early childhood development were maternal factors such 
as mother age, education level, occupation, antenatal care, method of delivery , 
congenital disease, complications , and medicine iodized  . The early childhood factors 
are as gestational age of birth, birth weight, complementary medicine iron, apgar score,  
congenital disease  and complications . However, the environmental factors are as care 
giver ages, educational level, occupational, household income, and the quality of 
playing and  storytelling. The conclusions are as follows: 

1) Integration with all sectors involved in the promotion of child development.  
2) The measures on the track monitoring evaluation and surveillance 

development in early  childhood. 
3) Public health at all levels of maternal and child service quality. 
4) Awareness to family, community and to promote child development. 

 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก  รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงนิชรา เรืองดารกานนท์  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กุสุมา ชูศิลป์ และ ดร.ประภาพรรณ   
จูเจริญ ที่ให้ค าแนะน าปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการวิจัย และให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญสุขยา ที่ให้ค าแนะน าปรึกษา 
เสนอแนะแนวทางในการวิจัย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดด้วยความเอาใจใส่
อย่างดียิ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

  ขอขอบคุณทีมเก็บข้อมูลของศูนย์อนามัยทุกแห่ง ผู้ประสานงานของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 31 จังหวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ได้ประสาน และอ านวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน และผู้ให้
ข้อมูล เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งในการวิจัยครั้งนี้  

 คณะผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ และ
ทีมงานจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นนั้นคณะผู้วิจัยขอน้อมรับและยินดีรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่เข้ามาศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป   

 
                                                                                                  คณะผูว้ิจยั 
                                                                                                  กันยายน  2558 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เด็กเป็นทรัพยากร ที่ส าคัญของสังคม เด็กจึงต้องมีพัฒนาการเต็มศักยภาพเพ่ือให้สามารถ
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพและมีความสุข สามารถสร้างสรรค์และท าประโยชน์ต่อสังคม  ในกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนา พบว่ามีเด็ก อายุต่ ากว่า 5 ปี อย่างน้อย 200 ล้านคนมีพัฒนาการไม่สมวัย 1 การส ารวจ
พัฒนาการเด็กอายุ 1-5 ปี ของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในปี  พ.ศ. 2550 ด้วยการใช้เครื่องมือ 
DENVER II พบว่า ภาพรวมของเด็ก  ทุกกลุ่มอายุมีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติ ร้อยละ 66.7 เมื่อแยก
ตามอายุ พบว่าเด็ก 1-3 ปี และ  4-5 ปี มีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติ ร้อยละ 74.6 และ 57.9 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพัฒนาการที่ลดน้อยลงเมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น และผลการประเมิน
พัฒนาการในด้านต่างๆ พบว่าด้านที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านภาษา 
โดยเฉพาะ เด็กกลุ่มอายุ 4-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้า ถึงร้อยละ 64.5 รองลงมาเป็นพัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการปรับตัว2  จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4     
พ.ศ. 2551-2552 พบว่า พัฒนาการการทรงตัวและการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่  (เกินกว่าร้อยละ90 ) อยู่ใน
เกณฑ์พัฒนาการสมอายุ   ส าหรับพัฒนาการทางด้านภาษาพบว่า เด็กอายุ  1 ปี ร้อยละ4.5 ไม่สามารถ
พูดค าท่ีมีความหมายที่คุ้นเคย และ ร้อยละ18.3  ไม่สามารถพูดค าท่ีมีความหมายอ่ืนๆ   ทักษะด้าน
สติปัญญา  หรือทักษะความพร้อมในการเรียน ได้แก่ ความสามารถในการบอกสีได้อย่างถูกต้อง พบว่า
เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ74 ส่วนทักษะในการนับ  (พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ) เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย  ร้อยละ 35.23 ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยของกรมสุขภาพจิตใน
ปี 2554 ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย (IQ) ในภาพระดับประเทศเท่ากับ 98.59 
(ค่าเฉลี่ยปกติ 90-109) ซึ่งถือเป็น ค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ า โดยเฉพาะ
เมื่อเทียบสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กในประเทศเอเชียหลาย ๆ ประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน 
ญี่ปุุน  เมื่อดูภาพของประเทศ  พบว่ามีเด็กเกือบครึ่ง (48.5%)  ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
(IQ<100)4 

พัฒนาการเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าหน้าที่ (function) และ  
วุฒิภาวะ ( maturity)ของอวัยวะระบบต่างๆรวมทั้งตัวบุคคลท าให้ท าสิ่งที่ยาก และซับซ้อนมากขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่   และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
หรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของเด็ก หมายถึง พฤติกรรมของเด็กที่
แสดงออกให้สังเกตเห็นได้   ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการของสมอง    และระบบประสาทที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดาและในสภาพแวดล้อมภายหลัง คลอดออกมา 5 พัฒนาการเด็ก
เป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์ไปตลอดชีวิต  ซึ่งพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเกิดจากปัจจัยที่ต่างกัน 
โดยสุขภาวะของเด็ก 0-1 ปี ทั้งทางด้านกาย   จิต และสังคม เป็นผลมาจากปัจจัยทางชีวภาพ 
สภาพแวดล้อม   ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง   และเทคโนโลยี การมี และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่
จ าเป็นตลอดจนคุณภาพบริการ สุขภาวะของพ่อและแม่โดยเฉพาะแม่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต 
ของเด็กขณะเป็นทารกในครรภ์  และมีผลต่อการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของชีวิตภายหลังคลอด  
ช่วงแรกเกิด  ถึง 2 ปี    เป็นช่วงที่เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้  และรับประสบการณ์ใหม่เนื่องจาก
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ระบบประสาทและสมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  การเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว   ดังนั้นการเลี้ยงดูและ
การจัดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อพัฒนาการเด็กในอนาคต6   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีหลากหลายปัจจัยทั้งทางบวก   และทางลบ  ปัจจัย
ด้านชีวภาพที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม  หรือชุดหน่วยของยีนที่เด็กได้รับสืบทอดมาจากพ่อ 
แม่  พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง พันธุกรรม และระดับเชาวน์ปัญญาโดยรวมประมาณ  ร้อยละ 507 
โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกัน 2 ข้อ คือ พันธุกรรมอาจเป็นตัวก าหนดแนวทางท่ีท าให้เด็ก          
มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะมีผลตอบสนองต่อการเรียนรู้   หรือสติปัญญาของเด็กเอง        
อีกข้อสรุปหนึ่งคือ พันธุกรรมที่ว่านี้น่าจะประกอบด้วยยีนอย่างน้อย 2-3 ยีน ที่ท างานร่วมกัน 8             

ส่วนปัจจัยด้านพ่อ แม่พบว่า  แม่ท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 ปี และยังไม่เคยมีบุตรมีความเสี่ยงต่อการคลอด
เด็กน้ าหนักตัวน้อย 9ในด้านการศึกษาของพ่อและแม่  พบว่า จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก  โดยเฉพาะ
ระดับการศึกษาของแม่จะมีผลมากกว่าระดับการศึกษาของพ่อ 10,11,12 และช่วงระหว่างตั้งครรภ์ของแม่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งหากแม่มีโรคประจ าตัว   หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  อาทิ  เช่น 
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เป็นต้น สิ่งดังกล่าวจะท าให้เกิดผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์  ไม่ว่าจะ
เป็นการคลอดก่อนก าหนดหรือภาวะน้ าหนักตัวเด็กมาก หรือน้อยกว่าปกติ  และการขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด   เป็นต้น  การติดเชื้อในช่วงปริก าเนิด โดยเฉพาะโรคที่ส าคัญ ได้แก่ เอชไอวี หัดเยอรมัน 
เชื้อสุกใส  cytomegalovirus (CMV) , toxoplasmosis  เป็นต้น เชื้อบางชนิด ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ระบบประสาทและก่อให้เกิดความพิการในเด็กได ้

ด้านภาวะโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์  พบว่า  ขณะตั้งครรภ์สิ่ งที่จะมีผลต่อพัฒนาการของ
เด็กเป็นอย่างมากคือ สารไอโอดีน  ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสมองและ              
มีผลกระทบต่อระบบประสาทถ้าขาดสารไอโอดีนจะท าให้สติปัญญาลดลง   ก่อให้เกิดภาวะสมองพิการ     
หูหนวก 13  จากรายงานผลการวิจัย พบว่า ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับ
สติปัญญาต่ ากว่าเด็กท่ีไม่ขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด14 และการขาดสารไอโอดีนท าให้ระดับเชาวน์
ปัญญาของเด็กและวัยรุ่นลดลง โดยเฉลี่ยประมาณ 13.5 จุด15 นอกจากนี้การขาดสารไอโอดีนยังเป็น 
หนึ่งในสี่ของความเสี่ยงหลักของประเทศก าลังพัฒนาที่จ าเป็นต้องรีบด าเนินการแก้ไข 1  ซึ่งในประเทศ
ไทยการขาดสารไอโอดีนในเด็กยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน  แต่มีข้อมูลการส ารวจสถานการณ์ไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์  ในปี 2552 พบว่า ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของ  หญิงตั้งครรภ์มีค่ามัธยฐานเท่ากับ  142.1 
ไมโครกรัมต่อลิตร และร้อยละ 52.5  พบว่า  มีการขาดสารไอโอดีน16    จากการส ารวจสถานการณ์เด็ก       
ในประเทศไทย ช่วงเดือนธันวาคม 2548   ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2549  พบว่า ครัวเรือนภาคใต้        
ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร)   และภาคเหนือ บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ ร้อยละ 60.3, 54.7 
และ 53.7 ตามล าดับ  ขณะที่ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ              
เพียงร้อยละ  22.6 เท่านั้น6 

ด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราของแม่ขณะตั้งครรภ์ พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ของแม่ขณะตั้งครรภ์จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติบริเวณ
ใบหน้า แขน ขา และการเจริญเติบโต  รวมทั้งปัญหาทางด้านพฤติกรรมและความสามารถทางสติปัญญา 
ในต่างประเทศ พบว่า กลุ่มอาการผิดปกติของทารกในครรภ์จากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาทั่วโลก 
พบประมาณ 9 รายต่อเด็กเกิด 1,000 คน17 
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ด้านปัจจัยแวดล้อม   นอกจาก  การศึกษาของพ่อ และแม่แล้ว  ฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก โดยเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะส่งผลต่อ
พัฒนาการและสติปัญญาของเด็ก18   ในส่วนของการเลี้ยงดูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าปัญหา
พัฒนาการล่าช้าส่วนใหญ่มาจากการขาดการเลี้ยงดูและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม 19  ซึ่งการเลี้ยงดู
เด็กโดยครอบครัวในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าเด็ก อายุ 1-3 ปี ส่วนใหญ่ยังถูกเลี้ยงดูโดยแม่         
แต่พบว่าในกรุงเทพมหานครเด็กถูกน าไปฝากเลี้ยงในเวลากลางวัน เนื่องจาก พ่อ แม่ ต้องไปท างานนอก
บ้าน และ พบว่า เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี  ได้รับการดูแลจากสถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนถึง   ร้อยละ 53.320  ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือผู้ปกครองต้องมี
กิจกรรมร่วมกับเด็ก  โดยเฉพาะการเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือกับเด็กปฐมวัย นับเป็นการให้เวลา
คุณภาพกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาโครงการ Reach 
Out and Read เพ่ือส่งเสริมการอ่านและนิสัยรักการอ่านในเด็ก  ผลจากโครงการดังกล่าว พบว่า 
พัฒนาการทางค าศัพท์ ความเข้าใจ และการใช้ภาษาของเด็กดีขึ้น 21     ซึ่งกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยโดยสนับสนุนให้ พ่อ แม่ และผู้ปกครองเด็กจัด
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า ร่วมกับเด็ก มีโครงการหนังสือเล่มแรก  (Book Start)   แจกให้เด็กเพ่ือให้
ผู้ปกครองน าไปอ่านให้เด็กฟัง  ส่วนปัจจัยการเลี้ยงดูที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก  คือ  การ
ปล่อยให้เด็กใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์  เล่นเกมส์     เล่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่งผลต่อการเรียน  การนอน  
และการกินของเด็ก  โดยสถาบัน  American Academy of Pediatrics  มีค าแนะน าไม่ให้เด็กอายุต่ า
กว่า 2 ปี ดูโทรทัศน์หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์   อ่ืน ๆ เพ่ือความบันเทิง 22  ซึ่งสอดคล้องกับเด็กท่ีมีปัญหา
การพูดล่าช้าที่พบมากขึ้นในประเทศไทย    โดยพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการปัจจัยหนึ่งคือการปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ตามล าพัง23 

ปัจจัยด้านเด็กสิ่งที่ส าคัญมาก คือ การดูแลเอาใจใส่ของแม่และภาวะแทรกซ้อนในช่วง
ตั้งครรภ์ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก ซึ่งก่อให้เกิดภาวะทารกมีน้ าหนักตัวน้อย การคลอดก่อน
ก าหนด  ภาวะขาดออกซิเจน  ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด  สิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการ
เด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีคลอดก่อนก าหนดหรือมีน้ าหนักแรกคลอดน้อย24,25,26,27,28 

ภาวะโภชนาการ  พบว่า  เด็กท่ีมีภาวะเตี้ย แ ละค่อนข้างเตี้ย มีค่าเฉลี่ยของระดับ
พัฒนาการ/เชาวน์ปัญญาต่ ากว่าเด็กสูง 29  เด็กท่ีมีภาวะซีด เนื่องจากการขาดธาตุเหล็กถึงแม้ได้รับการ
รักษาแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ความสามารถทางสติปัญญากลับมาดีได้ดังเดิม 30  จากมติการประชุมสมัชชา
องค์การอนามัยโลก (World Health Assembly)  ครั้งที่ 54  พ.ศ.2546   ก าหนดให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว (Exclusive Breast Feeding) เป็นเวลา 6 เดือน และให้อาหารเสริมร่วมกับนมแม่ต่อไปจน
เข้าขวบปีที่ 2  โดยรายงานสรุปของ WHO ในปี พ.ศ. 2556  พบว่าการกินนมแม่ส่งผลต่อความสามารถ
ทางสติปัญญาของเด็ก  2.19-3.45 จุด31  นั้นแสดงว่าการกินนมแม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้าน
บวกกับเด็ก6 

 จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับพัฒนาการของเด็กทั้งสิ้น    
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจาก พ่อ แม่ ผู้ดูแล ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดู และตัวเด็กเอง 
ที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งที่ดีและที่ไม่เป็นไปตามวัย จึงท าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษา
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 



4 

 

ไทย  เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาการเด็กไทยได้ยั่งยืนต่อไป  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแม่  ปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยด้านเด็กที่มีความสัมพันธ์กับ 
    พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านแม ่
 คุณลักษณะของมารดา บิดา 

- อายุ การศึกษา อาชีพ 
 ภาวะสุขภาพระหว่างตั้งครรภ ์

- โรคประจ าตัว   
- ภาวะแทรกซ้อน 

     - การติดเช้ือระหว่างตั้งครรภ์  
 การฝากครรภ์และการคลอด 

- ประวัติการฝากครรภ์  
- ประวัติการคลอด 

 การได้รับยาเสริมไอโอดีน 
 พฤติกรรมเสี่ยง  

- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ปัจจัยแวดล้อม 
 คุณลักษณะของผู้ดูแล   

- อายุ การศึกษา อาชีพ  
 ลักษณะครอบครัว 

- รายได้ครอบครัว 
 การเลี้ยงดู   

- การเล่านิทาน 
     - การเล่นกับเด็ก 

ปัจจัยด้านเด็ก 
 ภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด 

- ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  
     - น้ าหนักแรกเกิด 
     - อายุครรภ์เมื่อคลอด 
 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 
 การเจ็บปุวยของเด็ก 

- โรคประจ าตัว 
 ภาวะโภชนาการของเด็ก 

- การกินนมแม ่
- การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก 
- น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ    

     - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
     - ส่วนสูงตามเกณฑ์น้ าหนัก 

พัฒนาการเด็ก 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัย สถานการณ์ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Study) เพ่ือศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็ก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก ใน ประเทศ
ไทย  โดยก าหนดขอบเขตการศึกษา  
 ปัจจัยด้านแม่ได้แก่  คุณลักษณะทั่วไป  ภาวะสุขภาพ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการ
คลอดการได้รับยาเสริมไอโอดีน และพฤติกรรมเสี่ยง 
 ปัจจัยแวดล้อมได้แก่ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก รายได้ครอบครัว และลักษณะ
ครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 ปัจจัยด้านเด็ก  ได้แก่  คุณลักษณะทั่วไป ภาวะสุขภาพหลังคลอด โรคประจ าตัวและภาวะ
โภชนาการของเด็ก 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง พ่อ หรือแม่ หรือคู่สามีภรรยาคนใหม่ หรือปูุ ย่า ตา ยาย ญาติ          
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ใช้เวลาในการดูแลเด็กมากที่สุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
 ลักษณะครอบครัว หมายถึง  สมาชิกท่ีอยู่ร่วมกันในครอบครัว  แบ่งเป็นครอบครัวเดี่ยว คือ 
ครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน 2 รุ่น เช่น พ่อ แม่ ลูก หรือ เด็กท่ีอยู่กับปูุ ย่า ตา ยาย โดยไม่มีพ่อ หรือ 
แม่อยู่ด้วย และครอบครัวขยาย คือครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 3 รุ่นขึ้นไปเช่น พ่อ แม่ ลูก ปูุ 
ย่า ตา ยาย เป็นต้น 

 รายได้ครัวเรือน   หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมกัน จัดกลุ่มรายได้เป็น 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ 20,001 บาทข้ึนไป/ เดือน32 

 ปัจจัยด้านแม่   หมายถึง เหตุอันเกิดจากตัวแม่ผู้ให้ก าเนิดที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก  
ประกอบด้วย  
 คุณลักษณะของแม่  ได้แก่  อายุ  การศึกษา  อาชีพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพระหว่าง
ตั้งครรภ์  ได้แก่  การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  
การได้รับยาเสริมไอโอดีน การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   รวมทั้งภาวะสุขภาพของมารดา ได้แก่ 
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด และโรคประจ าตัว 

 การฝากครรภ์คุณภาพ  หมายถึง หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการ
สาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คือครั้งที่ 1 ฝากครรภ์เมื่อ
อายุครรภ์ 1-12 สัปดาห์ ครั้งที่ 2 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ครั้งที่ 3 ฝากครรภ์เมื่ออายุ
ครรภ์ 24-28 สัปดาห์ ครั้งที่ 4 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 30-34 สัปดาห์ และครั้งที่ 5 ฝากครรภ์เมื่ออายุ
ครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป 

 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์   หมายถึง  ภาวะและอาการต่างๆ ที่พบร่วมกับ               
การตั้งครรภ์ และมีผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจของแม่ตั้งครรภ์   และหรือทารกโดยภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นภาวะที่พบเป็นปกติไม่มีอันตรายไปจนถึงภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

 โรคประจ าตัวของแม่   หมายถึง การเจ็บปุวยด้วยโรคต่าง ๆ ของแม่ ที่เป็นมาตั้งแต่ก่อน
ตั้งครรภ์ 
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 ปัจจัยด้านเด็ก  หมายถึง เหตุอันเกิดจากตัวเด็กท่ีมีผลต่อพัฒนาการ   ประกอบด้วย ภาวะ
สุขภาพของเด็กแรกเกิด ได้แก่ การขาดออกซิเจนน้ าหนักแรกเกิด    อายุครรภ์เมื่อคลอด   
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด  การเจ็บปุวย   และภาวะโภชนาการของเด็ก 

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด   หมายถึง การประเมินสภาพทารกแรกเกิด โดยการให้คะแนน 
APGAR  ด้วยการสังเกต สีผิว ชีพจร หรือ อัตราการเต้นของหัวใจ ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อ สิ่งกระตุ้น 
การเคลื่อนไหวต่างๆ  หรือความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการหายใจของทารกที่ 1และ 5 นาที         
หลังคลอด  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่   ภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง ( APGAR Score 0-3)  ภาวะขาด
ออกซิเจน (APGAR Score 4-7)  และภาวะปกติ (APGAR Score  ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป)33 

 น้ าหนักแรกเกิด   หมายถึง น้ าหนักของเด็กเมื่อแรกเกิด แบ่งเป็น น้ าหนักน้อยกว่า      
2,500 กรัม  และน้ าหนักตั้งแต่ 2,500 กรัมข้ึนไป 

 อายุครรภ์เมื่อคลอด   หมายถึง  อายุครรภ์เมื่อคลอดเด็ก แบ่งเป็นการคลอดก่อนก าหนด 
(อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) คลอดครบก าหนด (อายุครรภ์ 37-41 สัปดาห์)  และคลอดเกินก าหนด
(อายุครรภ์ 42 สัปดาห์ขึ้นไป)     

 การเจ็บป่วยของเด็ก  หมายถึง  ในรอบ 1 ปี  เด็กเจ็บปุวยด้วยโรคท้องร่วง  และหรือ     
ปอดบวมจนต้องนอนโรงพยาบาล   รวมทั้งโรคประจ าตัว  และปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็ก 
 ภาวะโภชนาการของเด็ก  หมายถึง  สัดส่วนของน้ าหนัก  ส่วนสูง และ อายุของเด็กขณะ
เก็บข้อมูล  แบ่งสัดส่วนเป็น  น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ   ส่วนสูงตามเกณฑ์น้ าหนัก   
รวมถึงการกินนมแม่ การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก 

 การกินนมแม่   หมายถึง  เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ได้รับน้ า   หรืออาหารเสริมอ่ืน ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิด 
 ปัจจัยแวดล้อม   หมายถึง  ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งได้แก่  คุณลักษณะของผู้ดูแล  ลักษณะครอบครัว  การเลี้ยงดู   และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ได้แก่  การเล่านิทาน  การเล่นกับเด็ก   
 พัฒนาการเด็กปฐมวัย    หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงด้านการท าหน้าที่ของร่างกาย 
(Function maturation) ตามอายุ ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความก้าวหน้า ตามล าดับทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ด้านภาษา  ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง 
ซึ่งประเมินโดยใช้เครื่องมือ Denver II ฉบับภาษาไทยของ รศ. แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   หมายถึง เครื่องมือ Denver II ฉบับภาษาไทยที่ได้รับ
การพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กไทยของ รศ.แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี   มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ประเมิน
เด็กตั้งแต่อายุ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน   
  การเลี้ยงดูเด็ก หมายถึง วิธีการ กิจกรรมการแสดงออกของ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติ
ต่อเด็กเป็นประจ า ได้แก่ การเล่านิทาน การเล่นกับเด็ก รวมทั้งการให้เด็กได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ระหว่างวัน 
  การเล่านิทาน   หมายถึง   การเล่าเรื่องท่ีมนุษย์ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญา เนื้อเรื่อง               
มีหลากหลายและใช้เล่าเพ่ือจุดประสงค์ต่างๆกันตามโอกาส   และสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น       
เช่น นิทานอีสป  นิทานพ้ืนบ้าน 
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  การเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพ   หมายถึง  การเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน  อย่าง
น้อยวันละ  10 นาที  โดยช่วงเวลาของเด็กที่อายุน้อยที่สุดคือ 6-12 เดือน จะมีความสนใจในการรับฟัง
ระยะสั้นประมาณ 5-15 นาที และพ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลควรเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอนเป็นประจ า 34 
 การเล่น  หมายถึง การใช้ประสบการณ์  และการท ากิจกรรมทุกชนิดที่เกิดข้ึนด้วย        
ความสมัครใจของเด็กเพ่ือได้รับความสนุกสนาน    และเสริมทักษะการเรียนรู้อันเป็นการช่วยให้เด็กได้
พัฒนาทักษะ  และสร้างความสัมพันธ์ในทางสังคมเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม   เรียนรู้ที่จะใช้
วัสดุเครื่องมือต่างๆ รู้จักหน้าที่ของตนเอง   นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาการ    
ด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ของเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 การเล่นอย่างมีคุณภาพ   หมายถึง  พ่อ   แม่  หรือผู้ดูแลเด็กใช้เวลาเล่น   หรือท ากิจกรรม
ร่วมซึ่งการเล่นกับเด็กอาจเป็นการเล่นที่มีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ก็ได้  แต่ต้อง ไม่ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วันละ 30 นาที อย่างน้อย  3 วันต่อสัปดาห์ 35 

ข้อจ ากัดการวิจัย 

1. การตรวจพัฒนาการโดยเครื่องมือ Denver II ต้องได้รับการยินยอมและความร่วมมือจาก
เด็กในการตรวจพัฒนาการดังนั้น เมื่อเด็กไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกหรือระหว่างการตรวจผู้วิจัยยังคง
ให้โอกาสเด็ก แต่ถ้าตรวจไม่ได้จริง ๆ จึงจะหยุดตรวจพัฒนาการในเด็กรายนั้น ๆ  

2. ผู้ดูแลเด็กไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแม่ในเรื่องภาวะสุขภาพ
ระหว่างตั้งครรภ์ โรคประจ าตัว การได้รับยา การปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งข้อมูลของเด็กตั้งแต่
แรกเกิด โรคประจ าตัว การเจ็บปุวยของเด็ก เป็นต้น    

3.การได้มาของข้อมูลแม่และเด็ก ที่ได้จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่การ
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในสถานบริการเอกชนบางแห่งไม่ให้ข้อมูลที่บันทึกขณะตั้งครรภ์     
ท าให้ไม่มีประวัติขณะตั้งครรภ์  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน ของประเทศไทย เพื่อน ามาวางแนวทางในการ
ให้บริการในงานอนามัยแม่และเด็กที่เหมาะสมต่อไป 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อ แม่และผู้ดูแล ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญช่วยผลักดัน แก้ไข สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   ใน
ประเทศไทย  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา   และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
เชื่อมโยงไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยแบ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. หลักการพัฒนาการของมนุษย์ 
3. การประเมินพัฒนาการเด็ก 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก 
5. การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 

แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการ ( Development)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าหน้าที่ 
(Function)  และวุฒิภาวะ (Maturation) ของอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งตัวบุคคลให้ท าสิ่งต่างๆ   ที่ยาก
สลับซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ  ในการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม   หรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม ความสามารถในการท าหน้าที่ด้าน
ต่างๆ    ของบุคคลแสดงออกในพฤติกรรมพัฒนาการ คือ การกระท า การคิด การพูด และผลงานที่
ก้าวหน้าเป็นขั้นตอน เช่น   ทักษะในการทรงตัวและเคลื่อนไหว การใช้ภาษาสื่อความหมาย การช่วย
ตัวเอง  การสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  และการมีคุณธรรม เป็นต้น พฤติกรรมพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นไปตามการสั่งการของ
สมองที่เติบโต  และพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และมีการจัดระเบียบวงจรประสาทในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตั้งแต่    อยู่ในครรภ์มารดา แรกเกิด จนถึงบรรลุวุฒิภาวะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ 18-20 ปี 
เด็กจะมีร่างกายเติบโตและมีวุฒิภาวะเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 

พัฒนาการเด็กในแต่ละด้าน 

  เปูาหมายของการพัฒนาเด็ก คือ เด็กมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย เป็นคน ดีมีคุณธรรม มี
ความสุข  เก่ง  มีความสามารถเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างสมดุลรอบด้าน เป็นการสร้างคนดี  
มีคุณภาพ ส าหรับครอบครัว ชุมชน และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
สหประชาชาติ  ปี พ.ศ. 2532 เด็กทุกคนมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมแยกส่วนไม่ได้ และเป็นสิทธิ
พ้ืนฐานของเด็กทุกคนที่พึงมีชีวิตรอด เติบโต มีสุขภาพดี  มีพัฒนาการเต็มที่ตามศักยภาพ รับการปกปูอง
คุ้มครองจาก  ภัยอันตรายและการถูกเอาเปรียบ   นอกจากนั้น   เด็กยังมีสิทธิมีส่วนร่วมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับตนเองจากสมรรถนะในการรับรู้ แสดงออก กระท าและตัดสินใจ ในบริบทเชิงสังคมและ
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วัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน แต่เพ่ือความสะดวกในการศึกษาท าความเข้าใจ จึงจ าแนก
พัฒนาการเด็กเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical หรือ Psychomotor Development) หมายถึง 
ความสามารถของร่างกายในการทรงตัวท าอิริยาบถต่างๆ  การเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่  โดยใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ (Gross motor) การใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ รวมถึงการใช้ตาและมือ   ประสานกันท ากิจกรรม
ต่างๆ  (Fine Motor-Adaptive) 

2. พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development) หมายถึง ความสามารถใน      
การเรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ   กับตนเอง การรู้คิด รู้เหตุผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
และความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งแสดงออกด้วยการใช้ภาษาสื่อความหมาย   และการกระท า     
ดังนั้นพัฒนาการด้านภาษา  และสื่อความหมาย  (Language & Communication Development)     
การใช้ตากับมือท างานประสานกันเพ่ือแก้ปัญหา และความสามารถในการปรับตัว (Fine Motor & 
Adaptive) การค านวณและการจัดหมวดหมู่  ตรรกะ  จึงเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการด้านสติปัญญา 

3. พัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ (Emotional Development) หมายถึง ความสามารถ
ด้านความรู้สึก  และการแสดงออก เช่น พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเป็นสุข 
ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้ง   และควบคุมแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์ต่างๆ   ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดี    และนับถือตนเอง (Self-Esteem) หรือ       
อัตมโนทัศน์ เป็นต้น จนถึงการตระหนักรู้ในความคิดความรู้สึกของตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ด้านสังคมด้วย  บางครั้งจึงมีการรวมพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์   และทางด้านสังคมเป็นกลุ่ม
เดียวกัน คือ  พัฒนาการทางจิต-สังคม (Psycho-Social Development) 

4. ด้านสังคม (Social Development)  หมายถึง  ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน มีทักษะการปรับตัวในสังคม คือ สามารถท าหน้าที่ตามบทบาททางสังคมของตน เช่น ฐานะลูก 
นักเรียน พลเมือง เป็นต้น มีความรับผิดชอบ ร่วมมือกับผู้อ่ืน   และมีความเป็นตัวของตัวเอง ส าหรับเด็ก
ยังหมายถึง    ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน (Personal-Social, Self Help,      
Self-Care) การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาท ระเบียบวินัย และมีความเป็นพลเมือง ใน
บริบทเชิงสังคม  และวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมไทย และวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมไทย และ
วัฒนธรรมสากล 

5. ด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสามารถ    
ในการรู้จักคุณค่าของชีวิตของตัวเอง   มีก าลังใจในการควบคุมตนเอง   ให้เลือกด ารงชีวิตในทางท่ีชอบ    
ที่ควร   และสร้างสรรค์น ามาสู่การรู้จักคุณค่าชีวิตของคนอ่ืนๆ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี   และพัฒนาการ           
ด้านคุณธรรม (Moral Development) เช่น ความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น ซึ่งน าไปสู่
เปูาหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัว และการเบียดเบียน มีความสงบสุข      
ในตนเอง  และเห็นคุณค่าของการดูแลสิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ สุนทรียภาพของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม   
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ซึ่งพัฒนาการในด้านนี้จ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานพัฒนาการด้านสติปัญญา   และด้านจิต-สังคมด้วย   
ในทางพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งของการพัฒนาตนเองด้วยความหมั่นเพียร   งดการท าชั่ว คิดพูดท า
แต่ความดี ท าจิตให้บริสุทธิ์ มุ่งประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากกิเลส ความทุกข์ด้วยปัญญา และการสร้าง
สันติสุขของสังคมส่วนรวมของมนุษยชาติโดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ บางครั้งอาจจะพบว่าพัฒนาการ             
ด้านสติปัญญา จิตใจอารมณ์ และวิญญาณจัดรวมอยู่ในหมวดพัฒนาการทางด้านจิตใจ (Mental 
Development) 

หลักการพัฒนาการของมนุษย์ 

 มนุษย์มีกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างมีพลวัตร  (Dynamic)  เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 
แม้บุคคลจะมีความแตกต่างทางพันธุกรรม  และเด็กเติบโตขึ้นในบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
แต่ยังมีหลักการที่สามารถน ามาใช้อธิบายกระบวนการพัฒนาการของมนุษย์ได้ ดังนี้ 

1. พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปฏิสนธิ 
(Conception) จนถึงวุฒิภาวะ (Maturity) และด าเนินไปตลอดชีวิต การเกิดจึงเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง
ในกระบวนการนี้ ความเชื่อท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้เริ่มต้นเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาใน โรงเรียนจึงไม่
ถูกต้อง   เพราะการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กที่ส าคัญเกิดตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดา และ   
ช่วงปฐมวัย ก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียน ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาการ   และการเรียนรู้ของเด็กจ าเป็นต้อง
เริ่มตั้งแต่ก่อนคลอด วัยทารก และต่อๆ ไป โดยใช้วิธีที่เหมาะสม 

2. ล าดับขั้นตอน (Sequence) ของพัฒนาการของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะเดียวกัน        
แต่อัตรา (Rate) และระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆอาจต่างกันได้   พัฒนาการของเด็กด าเนินไป
เป็นขั้นตอน   ต่อเนื่องกันอย่างท่ีคาดการณ์ได้ โดยขั้นต้นเป็นพื้นฐานส าหรับขั้นตอนต่อๆ   ไปโดยในแต่
ละข้ันตอนเด็กจะมีวิธีการเรียนรู้    ความคิด  และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป   และช่วงที่ก าลังปรับไปสู่ขั้นที่
สูงขึ้นที่  Brazelton  เรียกว่า Touch Points เด็กอาจมีความสับสน   และแสดงพฤติกรรมถดถอยหรือ
งอแงชั่วคราวได้ เด็กแต่ละคนอาจก้าวหน้าด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้ เช่น พูดได้ก่อนเดิน อีกคนอาจเพลิน
กับการหัดเดินจนชะงักการพูดไว้ก่อนจนกว่าจะเดินได้คล่องขึ้นแล้ว 

3. พัฒนาการด้านต่างๆ มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน (Several Inter-Related 
Dimensions) พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา สังคม จิตใจ และอารมณ์ แต่ละส่วนจะส่งผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน ด้านใดด้านหนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งจะก้าวหน้าตามด้วย   ในท านองเดียวกันถ้าด้านใด
ผิดปกติก็จะท าให้ด้านอื่นๆ  ผิดปกติตามด้วย   กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ความสนใจของเด็ก   และมีความเข้าใจเด็ก โดยบูรณาการด้านต่างๆ  อย่างสมดุล จะส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณร่วมไปกับพัฒนาการทางสติปัญญา 

4. ระดับพัฒนาการของเด็กขึ้นกับระดับวุฒิภาวะ   และการท าหน้าที่ของสมอง   และระบบ
ประสาทโดยตรง กล่าวคือ   ระบบประสาทส่วนที่ควบคุมอวัยวะหรือระบบต่างๆ จะต้องพัฒนาและ      
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จัดระเบียบอย่างเต็มที่ก่อนที่ระบบ   หรืออวัยวะนั้นจะท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ปัจจัยแวดล้อม         
เชิงกายภาพและสังคม (Physical and Social Environment) ในวัยเด็กมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
โครงสร้าง   และการท างานของสมองและระบบประสาท นอกเห นือไปจากปัจจัยทางพันธุกรรมและ
สารอาหารที่เด็กได้รับ 

5. การเจริญเติบโต   และพัฒนาการของมนุษย์เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ภาวะแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาในชีวิต   โดยปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นตัวก าหนดศักยภาพ ส่วนสภาพ
ครอบครัว สังคม และโอกาสที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตัวแบบอย่างและประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
สิ่งก าหนดโอกาสความเป็นไปได้ของการแสดงออกมากน้อยซึ่งศักยภาพของแต่ละบุคคลนั้นๆ ถือเป็น
ผลลัพธ์สุดท้ายของพัฒนาการว่าเต็มท่ีตามศักยภาพหรือไม่เพียงใด จังหวะและระยะเวลา (Timing) ที่
ปัจจัยต่างๆ   มีผลกระทบต่อเด็กเป็นสิ่งส าคัญ เพราะในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตและพัฒนาการ        
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าเด็กจะมีความเสี่ยงหรือความผิดปกติเพียงใดก็ตาม   เขาควรจะได้รับโอกาส ใน
การบ าบัดฟ้ืนฟู  ส่งเสริมพัฒนาการให้เต็มที่โดยเฉพาะในช่วงที่เป็น “หน้าต่างแห่งโอกาส”  ของการ
พัฒนาสมอง และพฤติกรรม 

6. ทิศทางของพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว    เริ่มจากศีรษะไปยังปลายเท้า (Cephalous-
Caudal Direction) ทารกจะชันคอได้ก่อน  แล้วจึงคว่ า นั่ง ยืน และเดินได้ ส่วนการควบคุมการท างาน
ของแขน  ขา   จะมีทิศทางจากส่วนใกล้ตัวไปยังส่วนปลาย  (Proximal Distal Direction) คือ เด็กจะใช้    
ทั้งแขนปัดสิ่งของก่อนที่จะควบคุมไหล่ ข้อมือ ฝุามือ และนิ้วมือได้ ตามล าดับ 

7. พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาสะท้อน ที่ทารกไม่สามารถบังคับ
ตัวเอง มาเป็นการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้  (Reflex to Voluntary Movement)  เช่น  ปฏิกิริยา
สะท้อน  ที่พบในทารกแรกเกิดถึง  3 เดือน คือการก ามือโดยอัตโนมัติจะต้องถูกควบคุมได้   ก่อนที่ทารก
จะใช้มือคว้า   และก าของอย่างจงใจเมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน ทักษะควบคุมการเคลื่อนไหวและ
สมรรถนะ ทางร่างกายสามารถพัฒนาได้มาก เช่น การวาด ขีดเขียน หัตถกรรม การประดิษฐ์สิ่งประณีต 
การกีฬา นาฏศิลป์ เป็นต้น 

8. พัฒนาการทางพฤติกรรมเริ่มจากการแสดงออกแบบรวมๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนไป พฤติกรรม
ที่เจาะจง เช่น ทารกอายุ 3 เดือน เมื่อเห็นของเล่นที่สนใจจะเคลื่อนไหวทั้งตัวและแขนขา  แต่เมื่ออายุ 
6-7 เดือน จะเอ้ือมมือเดียวไปหยิบมา หรือเด็กอายุ 1 ปี เมื่อพูดค าว่า “แม่-นม” อาจหมายถึง “แม่เอา
นมมาให้หนู” หรือ “แม่เอาขวดนมคืนไป” หรืออาจหมายถึง เครื่องดื่มอ่ืนๆ ไม่ใช่นมก็ได้ ต่อมาเมื่อโต
ขึ้นพัฒนาการด้านภาษามีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงพูดอย่างจ าเพาะเจาะจง จนเป็นการเล่า การเขียน การ
ประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ 

9. การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก (Developmentally Appropriate 
Practice)   จะท าให้เด็กมีพัฒนาการก้าวหน้าตามล าดับได้ดี   เด็กจะสนใจประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ประสาทสัมผัสต่างๆ ได้แก่ มองเห็น ได้ยิน หยิบจับ ได้กลิ่น ชิมรสและอิริยาบถ การคิด ความรู้สึก    
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การพูด   และลงมือกระท า เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ใหญ่ควรรู้จักสังเกต    และติดตามพฤติกรรมพัฒนาการของ
เด็ก เป็นระยะ จะได้ตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง จัดให้เด็กได้ท าสิ่งต่างๆ พอเหมาะกับระดับ
ความสามารถค่อยๆ   เพ่ิมจากง่ายไปยาก ท าให้เด็กมีก าลังใจ  รู้สึกว่าตนน่าจะท าให้ส าเร็จได้ กิจกรรม
ท้าทายความสามารถ  เมื่อทดลองท าจะรู้สึกสนุก  และภูมิใจเมื่อท าส าเร็จ ผู้ใหญ่ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กได้ง่ายๆ   โดยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากการเล่น ลงมือท า ส ารวจ ทดลอง และค้นพบสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ตามก าลังความสามารถของตนก่อน ทั้งนี้ผู้ใหญ่ควรเอาใจใส่ดูแล มีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับ
เด็ก เล่น   และพูดคุย   หรือตั้งค าถามกับเด็ก เพื่อให้เด็กรู้ถึงการยอมรับและมีความรู้สึกมั่นคงใน
สภาพแวดล้อม  ที่เป็นมิตร ให้ค าแนะน า อธิบายขยายความเมื่อเด็กต้องการ และช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็น 
ไม่ควรดุว่า เมื่อเด็กไม่ได้ท าแบบท่ีผู้ใหญ่คิด ไม่ควรท าหรือคิดแทนเด็ก เด็กจะได้รู้จัดคิดหาทางแก้ปัญหา          
และมีความสร้างสรรค์5 

การประเมินพัฒนาการเด็ก 

การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นการ  เฝูาระวังพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ   เพ่ือจะ
ได้ทราบว่าเด็กมีระดับความสามารถด้านต่างๆ    เป็นอย่างไรสมวัยหรือไม่   เพ่ือจะได้แนะน าบิดามารดา
ผู้เลี้ยงดูให้อบรมเลี้ยงดู   และจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับความสนใจ    และความสามารถของเด็ก
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบ  Denver Developmental Screening Test หรือ         
Denver II (ฉบับภาษาไทย )  ซึ่งปรับปรุงจาก   DDST เนื่องจากเหตุผล  4 ประการ (1) เพ่ิมข้อทดสอบ
ทางด้านภาษา  (2) หาความเหมาะสมของกลุ่มปกติ และค่าปกติมาตรฐาน (3) ปรับลักษณะของข้อ
ทดสอบเฉพาะบางข้อ และ (4) การแปลผลทดสอบแบบเดิมขาดความไวที่จะน าไปใช้คาดการณ์
สถานภาพของเด็กต่อไปในอนาคต เช่น ความสามารถทางการศึกษา 36 ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พัฒนาการด้านภาษา   จาก การสังเกตพฤติกรรม   และการตอบสนองของเด็กมาใช้ในการประเมิน
ตลอดจนปรับกฎเกณฑ์การแปลผล   การศึกษาความเที่ยงตรงการท ามาตรฐาน   และการก าหนดเกณฑ์
ฝึกอบรมผู้ทดสอบอย่างเคร่งครัด 37  ต่อมาได้มีการจัดท าฉบับภาษาไทยซึ่งเป็นแบบทดสอบพัฒนาการ
ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีและด าเนินการทดสอบอย่างเป็นระบบ Denver II ไม่ได้เป็นแบบทดสอบเชาว์
ปัญญา (I.Q. Test) และไม่สามารถใช้คาดการณ์ระดับความสามารถทางสติปัญญาในอนาคตได้ไม่ได้
สร้างข้ึนเพื่อการวินิจฉัยว่าเด็กเป็นอะไร   แต่เป็นแบบทดสอบพัฒนาการที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถ
ด้านต่างๆ  กับเด็กปกติในวัยเดียวกันแบ่งการทดสอบเป็น 4 ด้านคือ 

1. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  (Gross motor) ดูจากท่าทางการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายเช่นการชันคอ คลาน นั่ง เดิน กระโดด 

2. ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการปรับตัว   (Fine Motor Adaptive) การใช้มือหยิบจับวัตถุ
การใช้ตา  และทักษะในการประสานการท างานของอวัยวะต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาวิธีการเวลา       
และความแม่นย าในการท ากิจกรรมนั้นๆ  ได้ดีขึ้น และมีการเรียนรู้ 

3. ด้านภาษา (Language) เป็นความสามารถในการใช้เสียง  และพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือ
สื่อความเข้าใจซึ่งกัน  และกัน  อาจแสดงออกโดยสีหน้าท่าทางภาษาพูด    โดยแบ่งออกเป็นความเข้าใจ 
เช่น    รับฟังเข้าใจการสื่อสารของผู้อื่น   และการใช้ภาษาเช่นการพูดสื่อภาษาโดยการแสดงท่าทาง     
และเสียง 
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4. ด้านสังคม  และการช่วยเหลือตนเอง  (Personal-Social) เป็นความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองตลอดจนความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสังคม 

หลักการของการประเมินพัฒนาการเด็ก 
1. การประเมินพัฒนาการของเด็กจะต้องประเมินหลายๆ  ครั้งก่อนที่จะสรุปผลทั้งนี้เพื่อให้ 

ได้ข้อสรุปตรงกับข้อเท็จจริง 
2. การตีความ หรือการสรุปผลการประเมินต้องมีความเป็นปรนัย กล่าวคือ แปลผลตาม

ข้อมูลที่ปรากฏ   ไม่ล าเอียงถ้าเป็นไปได้ควรมีผู้ประเมินมากกว่า  1 คนผลการประเมินเด็กถือเป็น
ความลับไม่ควรเปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่ถือเป็นปัญหาของเด็ก 

3. ในการเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กวัยเดียวกันต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน 
 
การด าเนินการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
1.ผู้ประเมินต้องเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมิน บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู 

และเด็ก กา รทดสอบจะผ่านบิดามารดา ผู้เลี้ยงดูที่ใกล้ชิด เพื่อให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมอย่างเป็น
ธรรมชาติ   ผู้ประเมินควรท าให้เด็กและผู้เลี้ยงดูรู้สึกสบาย   และเป็นกันเอง เด็กโตสามารถให้นั่งตาม
ล าพังได้   เด็กเล็กอาจต้องนั่งบนตัก   ผู้เลี้ยงดูเด็กจะได้เอ้ือมไปหยิบของบนโต๊ะได้ง่าย   ทารกอาจ
ทดสอบบนพ้ืนหรือบนเตียงถ้าบนโต๊ะไม่ปลอดภัยพอ 

2.ผู้ประเมินควรอธิบายให้ผู้เลี้ยงดูทราบว่า จะทดสอบพัฒนาการเด็กในปัจจุบัน ไม่ใช่การ
ทดสอบเชาวน์ปัญญา และไม่คาดหวังว่าเด็กจะผ่านข้อทดสอบได้ทุกข้อ 

3.ขั้นตอนการทดสอบ ควรยืดหยุ่นได้ตามการตอบสนองของเด็ก แต่ควรมีการล าดับการ
ทดสอบตามข้อทดสอบ โดยมีข้อแนะน าดังนี้ 

 3.1 ควรทดสอบด้านที่เด็กมีส่วนร่วมน้อยที่สุด หรือถามจากผู้เลี้ยงดูก่อน เช่น เริ่มจาก
การทดสอบด้านสังคม  และการช่วยเหลือตนเอง   แล้วตามด้วยด้านกล้ามเนื้อ มัดเล็ก ซึ่งไม่ต้องใช้ภาษา 
และตามด้วยข้อทดสอบทางภาษา  และปิดท้ายด้วยการทดสอบกล้ามเนื้อมัดใหญ ่

 3.2 ควรเริ่มจากการทดสอบที่เด็กท าได้ง่ายก่อน ชมเชยในความพยายามของเด็กแม้ว่า
จะท าไม่ได้  สร้างความม่ันใจ  และให้การสนับสนุนเมื่อเด็กต้องท าข้อทดสอบท่ียากข้ึน 

 3.3 ข้อทดสอบท่ีวัสดุเหมือนกันควรทดสอบไปด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลา 
 3.4 วางวัสดุที่ใช้ทดสอบไว้บนโต๊ะเพียงชิ้นเดียว เพื่อไม่ให้เด็กสับสน และไม่มีสมาธิ วัสดุ

อ่ืนควรเก็บไว้นอกสายตาเด็ก และเด็กเอ้ือมไม่ถึง 
 3.5 ส าหรับทารก ข้อทดสอบท่ีใช้ท่านอนควรท าไปร่วมกัน 

3.6 การบันทึกเก่ียวกับทักษะหรือพฤติกรรมของเด็ก  เช่น  ความสามารถในการบอก 
รูปร่างได้จ าแนกสีได้ปฏิบัติตามค าสั่งได้เป็นต้น 

4.จ านวนข้อที่ใช้ทดสอบ ในเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุและ
ความสามารถของเด็ก  โดยมีวัตถุประสงค์ของการทดสอบ  เพ่ือต้องการสรุปว่าเด็กมีความสามารถสูงสุด
เป็นอย่างไร  และมีพัฒนาการล่าช้าหรือไม่ 

 
 
 



14 

 

 การประเมินว่าเด็กมีความเสี่ยงในเรื่องพัฒนาการหรือไม่  ควรด าเนินการทดสอบดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ควรทดสอบเด็กในแต่ละด้านอย่างน้อย  3  ข้อที่ใกล้เคียงกับด้านซ้ายของเส้น
อายุ  และทุกๆ  ข้อทดสอบทีค่ร่อมเส้นอาย ุ

ขั้นตอนที่ 2  ถ้าเด็กไม่สามารถท าในขั้นตอนที่ 1 ได้ ต้องท าการทดสอบเพ่ิมเติมใน
ด้านซ้ายจนกว่าเด็กจะท า 3 ข้อผ่านติดกัน 

 

การประเมินเพ่ือหาความสามารถสูงสุดของเด็ก ควรด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ควรทดสอบเด็กในแต่ละด้านอย่างน้อย 3 ข้อ ที่ใกล้เคียงกับด้านซ้ายของเส้น

อายุ และทุกๆ ข้อทดสอบที่คร่อมเส้นอายุ 
ขั้นตอนที่ 2  ถ้าเด็กสามารถผ่านข้อสอบได้ให้ ด าเนินการทดสอบต่อไปเรื่อยๆ  จนกว่าเด็ก

จะท าไม่ได้ 3 ข้อติดต่อกันในแต่ละด้าน 
5. การให้คะแนนพฤติกรรมของการทดสอบ ควรให้คะแนนหลังจากทดสอบเสร็จแล้ว        

ผู้ทดสอบสามารถเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมของเด็กระหว่างทดสอบ   และก่อนทดสอบได้   เพื่อ
ความถูกต้องของคะแนน  หรืออาจถามผู้เลี้ยงดูเด็กว่า  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกนั้นเป็นพฤติกรรมปกติ
หรือ  ไม่เพราะบางครั้งเด็กอาจไม่สบาย เหนื่อย หิว หรือกังวล ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นควรท าการทดสอบใหม่ 
เพ่ือให้เด็กมีความร่วมมือดีขึ้น 

6. การให้คะแนนข้อทดสอบแต่ละข้อควรบันทึกใกล้เส้น 50% และบันทึกคะแนนดังนี้ 
 ให้ “P” แสดงว่า   พัฒนาการของเด็กผ่านตามเกณฑ์ หมายถึงเด็กสามารถท าข้อ

ทดสอบ หรือผู้เลี้ยงดูรายงานว่าเด็กนั้นท าได้ 
 ให้ “F” แสดงว่า  พัฒนาการของเด็กไม่ผ่านตามเกณฑ์  หมายถึงเด็กไม่สามารถท าข้อ

ทดสอบ หรือผู้เลี้ยงดูรายงานว่าเด็กไม่สามารถท าได้ 
 ให้ “NO” แสดงว่า  ไม่มีโอกาส   หมายถึงเด็กไม่มีโอกาสท าข้อทดสอบนั้น เนื่องจาก           

มีข้อจ ากัดเก่ียวกับผู้เลี้ยงดู  ให้คะแนนได้เฉพาะข้อทดสอบท่ีต้องถามจากผู้เลี้ยงดูเท่านั้น 
 ให้ “R” แสดงว่า เด็กปฏิเสธการทดสอบ  
 
การแปลผลข้อทดสอบโดยรวม จะแปลผลออกเป็น 3 ระดับคือ  
1) ปกติ (Normal item)  จะแปลผลเมื่อไม่มีข้อทดสอบรายข้อสรุปว่า ล่าช้า และ/หรือมี

ข้อทดสอบ  ควรระวัง เพียง 1 ข้อเท่านั้น 
2) สงสัย (Suspected)  จะแปลผลเมื่อมีข้อทดสอบ ควรระวัง ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป และ/

หรือมีข้อทดสอบ ล่าช้า 1 ข้อขึ้นไป 
3) ไม่สามารถประเมิน (Untestable)  จะแปลผลเมื่อมีข้อทดสอบท่ีเด็กปฏิเสธที่จะท าโดย

ข้อทดสอบอยู่ทางซ้ายมือของเส้นอายุตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป และ/หรือมีข้อทดสอบท่ีเด็กปฏิเสธตั้งแต่  2 ข้อ
ขึ้นไปอยู่ในช่วงระหว่างเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 –90 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เด็กที่ไม่สามารถประเมินได้ จะ
ตัดออกจากการวิจัย 
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 แบบฟอร์มการทดสอบ 36 
 แบบฟอร์มการทดสอบ   แบ่งเป็นข้อทดสอบย่อยข้อละหนึ่งพฤติกรรมแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   ด้านการใช้กล้ามเนื้อ มัดเล็กและการปรับตัว   ด้านภาษา    และ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการทรงตัว 
 แนวนอนด้านบนของแบบฟอร์มการทดสอบเป็นอายุ  ซึ่งแบ่งเป็นเดือน   และปี ตั้งแต่     
แรกเกิด - 6 ปี   ช่วงระหว่าง 1 - 24 เดือน ช่วงสเกลแต่ละช่องเท่ากับ 1 เดือน (ภาพที่ 1) อายุมากกว่า 
24 เดือน ช่องสเกลแต่ละช่องเท่ากับ 3 เดือน  ข้อทดสอบท้ังหมดมี 125 ข้อ แต่ละข้อแทนด้วยลักษณะ
ช่องสี่เหลี่ยม  ซึ่งแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เด็กในกลุ่มตัวอย่างท าผ่านคือ  25%  50%  75%  90%  

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแบบฟอร์มการทดสอบเป็นอายุ 

 ตัวอย่างข้อทดสอบเดินเอง ( Walk Well)  ด้านซ้ายมือสุดของช่วงแสดงว่า  25% ของเด็ก
อายุ 11 เดือนเศษ  ในกลุ่มตัวอย่างเดินได้ดี 50%  ของเด็กอายุ 12 1/3 เดือน ในกลุ่มตัวอย่างเดินได้ดี 
ทางด้านซ้ายที่เป็นส่วนแรเงาแสดงว่า 75% ของเด็กอายุ 13 เดือน ในกลุ่มตัวอย่างเดินได้ดี และด้าน
ขวามือสุด 90% ของเด็กอายุเกือบ 15 เดือน ในกลุ่มตัวอย่างเดินได้ดี  ซึ่งหมายความว่า เด็กปกติที่อายุ
มากกว่า 15 เดือน ที่เดินได้ไม่ดีมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น 

 ข้อทดสอบบางข้อจะมีตัวเลขทางซ้ายของช่อง ตัวเลขนี้ หมายความว่า ให้ดูด้านหลังของ
แบบฟอร์มการทดสอบซึ่งจะบอกวิธีด าเนินการทดสอบ และ/หรือบอกการแปลผลการทดสอบข้อ
ทดสอบบางข้อจะมีตัว R อยู่ข้างบน หมายความว่าให้ถามจากผู้เลี้ยงดูได้ (ภาพที่ 2)  และบางข้อทดสอบ
เป็นตัวเลข หมายความว่า ให้ดูค าแนะน าด้านหลังแบบทดสอบ 

  

 

  

 

6 9 12 15 สเกลอายุเป็นเดือน 

เปอร์เซ็นต์ที่เด็กปกติท าผ่านข้อทดสอบนี ้
50% 75% 90% 

เดินเอง 

25%
% 

ภาพที่  2 อธิบายสัญลักษณ์ ที่ประกอบในข้อทดสอบ 

 

 

R 13  ชี้เส้นที่ยาวกว่า 
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การแปลผล 

 การแปลผลการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย Denver II จะเปรียบเทียบพัฒนาการ
ของเด็กกับพัฒนาการของเด็กคนอ่ืนในวัยเดียวกัน การแปลผลในครั้งแรกจะแปลข้อทดสอบแต่ละข้อ
ก่อนแล้วจึงแปลผลรวม 

 1. เร็วกว่าวัย (Advanced Item) เมื่อเด็กสามารถท าข้อสอบที่อยู่ขวามือของเส้นอายุได้ 
และต้องเป็นข้อทดสอบท่ีไม่ได้อยู่บนเส้นอายุ แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการเกินวัยในข้อทดสอบนั้น (ภาพที่ 
3) หมายถึง เด็กส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันไม่ผ่านข้อทดสอบนั้น แต่ไม่สามารถแปลผลว่า เด็กคนนี้มี
พัฒนาการโดยรวมเร็วกว่าวัย 

                         

 

 

  

 2. ปกติ  (Normal  Item) ข้อทดสอบท่ีเด็กท าไม่ผ่านหรือปฏิเสธไม่ได้หมายความว่า เด็ก
มีพัฒนาการล่าช้า เช่น กรณีท่ีเด็กท าไม่ผ่านหรือปฏิเสธข้อทดสอบท่ีอยู่ด้านขวาของเส้นอายุ เด็กก็ยังมี
พัฒนาการในเรื่องนั้นปกติ เพราะเด็กอายุน้อยกว่าเส้นอายุที่เด็กอายุนั้นจะท าได้ร้อยละ 25 เด็กจึงไม่ถูก
คาดหวังว่าจะผ่านข้อทดสอบนั้นจนกว่าเด็กจะอายุมากขึ้น (ภาพที่ 4) 

 

                                                         

 

 

 

 การแสดงผลในภาพที่ 5แสดงว่าเด็กท าผ่าน ไม่ผ่าน หรือปฏิเสธ ซึ่งเส้นอายุอยู่ระหว่าง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 จึงตัดสินว่าเด็กมีพัฒนาการปกติในข้อทดสอบนั้น และไม่ใช่แปลผลรวม 

                                       

 

P 

 

เส้นอายุ 

ภาพที่ 3 แสดงผลพัฒนาการเร็วกว่าวัย 

 

   F 

 

    R 

 

เส้นอายุ เส้นอายุ 

ภาพที่ 4 แสดงผลพัฒนาการสมวัย 

 

   P 

 

    F 

 

    R 

 

เส้นอายุ เส้นอายุ เส้นอายุ 

ภาพที่ 5   แสดงผลพัฒนาการสมวัยทีจ่ะน ามาใช้ในการแปลผลรวม 
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3. ควรระวัง ( Caution Item)ข้อควรระวังในข้อทดสอบย่อยสามารถเขียนได้ในกรณี      
ที่ผู้ทดสอบให้ F (ไม่ผ่าน) และ R (ปฏิเสธ)  ในข้อทดสอบท่ีอยู่บนเส้นอายุระหว่างเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 
และ 90 ที่บริเวณแรเงาผู้ทดสอบควรเขียน C บนขวามือของช่อง เพราะเด็กในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
75% สามารถท าข้อทดสอบนั้นได้  (ภาพที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

  

    4. ล่าช้า (Delayed Item) จากภาพที่7 จะเห็นว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าในข้อทดสอบนั้นเมื่อ 
เด็กไม่ผ่านหรือปฏิเสธข้อทดสอบท่ีอยู่ด้านซ้ายของเส้นอายุ และต้องระบายสีลงบนขวามือของช่องด้วย 
และเนื่องจาก  Denver II เป็นเครื่องมือส าหรับการคัดกรองเท่านั้น จึงไม่สามารถแปลผลการทดสอบ
โดยรวมว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้า แต่ใช้ค าว่า สงสัยพัฒนาการล่าช้า 

                                                                                     

 

 

 

 

 5. ไม่มีโอกาสได้ท า (No Opportunity  Item) ข้อทดสอบท่ีถามจากผู้เลี้ยงดู และพบว่า
เด็กไม่มีโอกาสได้ท าให้เขียน NO  ข้อทดสอบเหล่านี้ จะไม่น ามาใช้ในการแปลผลโดยรวม (ภาพที่ 8) 

 

 
    No 

 

    No 

 

เส้นอาย ุเส้นอาย ุ

ภาพที่ 8 แสดงผลพัฒนาการว่าเด็กไม่มีโอกาสได้ท า 

    F 

 

    R 

 

เส้นอายุ                                            เส้นอายุ                                            

ภาพที่ 7 แสดงผลพัฒนาการช้ากว่าวัยที่จะน ามาใช้ในการแปลผลรวม 

 

    F  

 

    R  

 

    R 

 

    F 

 

C C 

C C 

เส้นอาย ุ

เส้นอาย ุเส้นอาย ุ

เส้นอาย ุ

ภาพที่ 6 แสดงผลพัฒนาการควรระวังที่จะน ามาใช้ในการแปลผลรวม 
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 การแปลผลการทดสอบโดยรวม  (Denver II) 
 ปกติ  (Normal)  เด็กท่ีท าการประเมินพัฒนาการเด็กโดยไม่มีข้อทดสอบ “ล่าช้า” และ / 
หรือ มีข้อทดสอบ “ควรระวัง” เพียง 1 ข้อเท่านั้น 
 สงสัย  (Suspect)  เด็กท่ีท าการประเมินพัฒนาการเด็กมีข้อทดสอบ “ควรระวังตั้งแต ่2 ข้อ
ขึ้นไป และ/หรือ มีข้อทดสอบ “ล่าช้า” 1 ข้อขึ้นไป 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าหน้าที่ (Function) และ
วุฒิภาวะ ( Maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งตัวบุคคลท าให้ท าสิ่งที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมหรือ
ภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม  พัฒนาการของเด็ก หมายถึง พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออก
ให้สังเกตเห็นได้ ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการของสมองและระบบประสาทที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ 
ตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดาและในสภาพแวดล้อมภายหลังเกิด 5 พัฒนาการเด็กเป็นรากฐานของการ
พัฒนามนุษย์ไปตลอดชีวิต  ซึ่งพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเกิดจากปัจจัยที่ต่างกัน โดยสุขภาวะของเด็ก
อายุ 0-1 ปี ทั้งทางด้าน กาย จิต และสังคม เป็นผลมาจากปัจจัยทางชีวภาพ สภาพแวดล้อม ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี การมีและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็น ตลอดจนคุณภาพ
บริการ สุขภาวะของพ่อและแม่ โดยเฉพาะแม่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กขณะเป็นทารกใน
ครรภ์ และมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตภายหลังคลอด ช่วงแรกเกิดถึง 2 ปีเป็นช่วงที่
เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่เนื่องจากระบบประสาทและสมองเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโต และพัฒนาการจะมีมากน้อยในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคตเด็ก ขึ้นอยู่กับ
การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ 6  ในทุกประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะ
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กเป็นอย่างมาก เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความส าเร็จในด้านการศึกษาและ
สามารถมีชีวิตที่ดี สามารถหาเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ก่อปัญหาสังคม  การเตรียมความพร้อมของพ่อ แม่ 
ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ การดูแลการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลหลังคลอด การจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาสมองในเด็ก 
การศึกษาระยะยาวในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น  Perry Preschool และ Abecedarion  Program    
ต่างแสดงถึงผลดีของการให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก  นอกจากนี้ถ้าดูความ
คุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า งานวิจัยของ Dr.James Heckman ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ ได้น าเสนอให้เห็นว่าการจัดการอย่างมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กจะให้
ผลตอบแทนประมาณ ร้อยละ  7-10 ต่อปี ต่อเงินที่ลงทุนไป38 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีหลากหลายปัจจัยทั้งทางบวกและทางลบ   ปัจจัย
ด้านชีวภาพที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม  หรือชุดหน่วยของยีนที่เด็กได้รับสืบทอดมาจากพ่อ 
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แม่  พบว่า  มีความสัมพันธ์ระหว่าง พันธุกรรม และระดับเชาวน์ปัญญาโดยรวมประมาณร้อยละ 507 
โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกัน 2 ข้อ คือ พันธุกรรมอาจเป็นตัวก าหนดแนวทางท่ีท าให้เด็ก มี
ปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะมีผลตอบสนองต่อการเรียนรู้หรือสติปัญญาของเด็กเอง  อีก
ข้อสรุปหนึ่งคือ พันธุกรรมที่ว่านี้น่าจะประกอบด้วยยีนอย่างน้อย 2-3 ยีน ที่ท างานร่วมกัน 8   ส่วนปัจจัย
ด้านพ่อ แม่พบว่า  แม่ท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 ปี และยังไม่เคยมีบุตรมีความเสี่ยงต่อการคลอดเด็กน้ าหนัก
ตัวน้อย9    ในด้านการศึกษาของพ่อและแม่  พบว่า จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก  โดยเฉพาะ ระดับ
การศึกษาของแม่จะมีผลมาก ระดับกว่าการศึกษาของพ่อ 10,11,12   และช่วงระหว่างตั้งครรภ์ของแม่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งหากแม่มีโรคประจ าตัว  หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  อาทิเช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  เป็นต้น สิ่งดังกล่าวจะท าให้เกิดผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์  ไม่ว่าจะ
เป็นการคลอดก่อนก าหนดหรือภาวะน้ าหนักตัวเด็กมาก หรือน้อยกว่าปกติ  และการขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด  เป็นต้น  การติดเชื้อในช่วงปริก าเนิด โดยเฉพาะโรคที่ส าคัญ ได้แก่  เอชไอวี   หัดเยอรมัน 
เชื้อสุกใส  cytomegalovirus (CMV) , toxoplasmosis เป็นต้น เชื้อบางชนิดจ ะก่อให้เกิดผลเสีย ต่อ
ระบบประสาท  และก่อให้เกิดความพิการในเด็กได ้

ด้านภาวะโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า ขณะตั้งครรภ์สิ่ งที่จะมีผลต่อพัฒนาการของ
เด็ก  เป็นอย่างมากคือ สารไอโอดีน  ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสมอง    และมี
ผลกระทบต่อระบบประสาทถ้าขาดสารไอโอดีนจะท าให้สติปัญญาลดลง ก่อให้เกิดภาวะสมองพิการ     
หูหนวก 13  จากรายงานผลการวิจัย พบว่า ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับ
สติปัญญาต่ ากว่าเด็กท่ีไม่ขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด14 และการขาดสารไอโอดีนท าให้ระดับเชาวน์
ปัญญาของเด็กและวัยรุ่นลดลง โดยเฉลี่ยประมาณ 13.5 จุด15 นอกจากนี้   การขาดสารไอโอดีนยังเป็น 
หนึ่งในสี่ของความเสี่ยงหลักของประเทศก าลังพัฒนาที่จ าเป็นต้องรีบด าเนินการแก้ไข 16  ซึ่งในประเทศ
ไทยการขาดสารไอโอดีนในเด็กยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน  แต่มีข้อมูลการส ารวจสถานการณ์ไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์  ในปี   2552 พบว่า ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของ  หญิงตั้งครรภ์มีค่ามัธยฐานเท่ากับ  142.1 
ไมโครกรัมต่อลิตร และร้อยละ  52.5   พบว่า มีการขาดสารไอโอดีน 16    จากการส ารวจสถานการณ์
เด็ก ในประเทศไทย  ช่วงเดือนธันวาคม  2548  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2549  พบว่า ครัวเรือนภาคใต้  
ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) และภาคเหนือ บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ ร้อยละ 60.3, 54.7 
และ 53.7 ตามล าดับ  ขณะที่ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ              
เพียงร้อยละ 22.6 เท่านั้น6 

ด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราของแม่ขณะตั้งครรภ์  พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติบริเวณใบหน้า แขน ขา                
การเจริญเติบโต ปัญหาทางด้านพฤติกรรม รวมทั้งความสามารถของสติปัญญาโดย ในต่างประเทศ 
พบว่า กลุ่มอาการผิดปกติของทารกในครรภ์จากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาทั่วโลก พบประมาณ 9 
รายต่อเด็กเกิด 1,000 คน17  

ด้านปัจจัยแวดล้อมนอกจากการศึกษาของพ่อ   และแม่แล้ว  ฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก โดยเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย  จะส่งผลต่อ
พัฒนาการ  และสติปัญญาของเด็ก   รวมถึงปัญหาด้านพฤติกรรมในด้านความรุนแรง   และความวิตก
กังวล19,39   ครอบครัว   ที่มีปัญหาการหย่าร้าง หรือแตกแยกจะส่งผลกระทบต่อการศึกษา   และปัญหา
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พฤติกรรมในเด็ก40,41     การเลี้ยงดูเป็นปัจจัยส าคัญที่มีงานวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าปัญหาพัฒนาการ
ล่าช้าส่วนส าคัญมาจากปัญหาขาดการเลี้ยงดูและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม 19  ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กโดย
ครอบครัวมีแนวโน้มลดลงแม้ว่าเด็กอายุ 1-3 ปี ส่วนใหญ่ยังถูกเลี้ยงดูโดยแม่  แต่พบว่าใน
กรุงเทพมหานครมีเด็กถูกน าไปฝากเลี้ยงในเวลากลางวัน เนื่องจากพ่อและแม่ต้องไปท างานนอกบ้าน 
และพบว่าเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ได้รับการดูแลจากสถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน มาก
เกินครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 53.320   ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือผู้ปกครองมี
กิจกรรมร่วมกับเด็ก โดยเฉพาะการเล่านิทาน หรือการอ่านหนังสือกับเด็กปฐมวัย นับเป็นการให้เวลา
คุณภาพกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาโครงการ Reach 
Out and Read เพ่ือส่งเสริมการอ่านและนิสัยรักการอ่านในเด็ก ผลจากโครงการดังกล่าว พบว่า 
พัฒนาการทางค าศัพท์ ความเข้าใจ  และการใช้ภาษาของเด็กดีขึ้น 21  และเป็นส่วนส าคัญ    อย่างยิ่งต่อ
การกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก42  ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    มีนโยบายในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย  โดยสนับสนุนให้ พ่อ แม่และผู้ปกครองเด็กจัดกิจกรรม   กิน กอด เล่น เล่า 
ร่วมกับเด็ก และมี โครงการหนังสือเล่มแรก  (Book Start) แจกให้แก่เด็กเพ่ือให้ผู้ปกครองน าไปอ่านกับ
บุตรหลาน การเลี้ยงดูที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก คือ การปล่อยให้เด็กใช้เวลาไปกับการดู
โทรทัศน์ เล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่งผลต่อปัญหาด้านสมาธิ การเรียน การนอน และการกินในเด็ก  
โดยสถาบันAmerican Academy of Pediatrics  ได้แนะน าไม่ให้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 2 ปี    ดูโทรทัศน์
หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความบันเทิง 22  ซึ่งสอดคล้องกับเด็กท่ีมีปัญหาการพูดล่าช้าที่พบมากขึ้นใน
ประเทศไทย โดยพบว่า   ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการ   คือการ
ปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ตามล าพัง23 

ปัจจัยด้านเด็กสิ่งที่ส าคัญมาก คือ การดูแลเอาใจใส่ของแม่   และภาวะแทรกซ้อนในช่วง
ตั้งครรภ์ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก ซึ่งก่อให้เกิดทารกมีน้ าหนักตัวน้อย  การคลอดก่อนก าหนด  
ภาวะขาดออกซิเจน  ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด  สิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก   
เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีคลอดก่อนก าหนดหรือมีน้ าหนักแรกคลอดน้อย24,25,26,27,28,29,43 

ภาวะโภชนาการ  พบว่า  เด็กท่ีมีภาวะเตี้ย แ ละค่อนข้างเตี้ย มีค่าเฉลี่ยของระดับ
พัฒนาการ/เชาวน์ปัญญาต่ ากว่าเด็กสูง29  นอกจากนี้เด็กท่ีมีภาวะซีดเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กถึงแม้จะ
ได้รับการรักษาแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ความสามารถทางสติปัญญากลับมาดีได้ดังเดิม 30  การกินนมแม่
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านบวกกับเด็ก โดยการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World  
Health  Assembly) ครั้งที่ 54   เมื่อ พ.ศ.2546  ก าหนดให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
(Exclusive  breast feeding) เป็นเวลา 6 เดือน และให้อาหารเสริมร่วมกับนมแม่ต่อไปจนเข้าขวบปีที่ 
2 รายงานสรุปของ WHO  ในปี ค.ศ. 2013 พบว่า การกินนมแม่จะส่งผลต่อความสามารถทางสติปัญญา
ของเด็ก 2.19-3.45 จุด31  นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาระยะยาวที่พบว่า เด็กที่กินนมแม่เป็นหลักตั้งแต่ 
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6 เดือนขึ้นไปจะส่งผลดีต่อความสามารถทางสติปัญญา พัฒนาการ ความสามารถด้านการศึกษาและ
สุขภาพจิต44 

การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 

 ส าหรับการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข     
มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก จาก ผลการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ.  2553-2555 
พบปัญหาในกลุ่มแม่และเด็ก45 ดังนี้ 

1. อัตราภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 19.97 เปูาหมายไม่เกิน ร้อยละ 10 
2. อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 
    ร้อยละ 51.59  เปูาหมาย  ร้อยละ 60 
3. อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 18.33 เปูาหมายร้อยละ 10 
4. อัตราตายปริก าเนิด เท่ากับ 41.81 เปูาหมายไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดมีชีพ   
5. อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เท่ากับ 8.6 เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 7  
6. พบการเกิดธาลัสซีเมียรายใหม่ชนิดรุนแรง 6 : 1,000 LB  (4,250 คนต่อปี) 
7. ภาวะพร่องไทรอยด์ (TSH) อุบัติการณ์ 0.6:1,000 LB  (600 คนต่อปี) 
8. เอดส์จากแม่สู่ลูกในปี 2553  ร้อยละ 3.2 
9. ทารกขาดออกซิเจน 25.3 : 1,000 LB 

10. เด็กเตี้ย ร้อยละ 11.9 
11. ปัญหาเด็กอ้วนในเมือง เด็กผอมในชนบท  
12. ปัญหาฟันผุ 
13. เด็กแรกเกิด-6 เดือน  กินนมแม่อย่างเดียว  ร้อยละ 42.5 
14. พฤติกรรมการเลี้ยงลูกไม่ถูกต้องขาดภูมิต้านทานทางสังคม ทักษะชีวิต ซึ่งมาจาก  

ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี 
15. เด็กมีความบกพร่องการเรียนรู้  สมาธิสั้น 
16. เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการล่าช้า  ร้อยละ 30 
17. IQ ไม่ได้มาตรฐาน 91.4 จุด EQ ยังด้อยเกิดน้อยคุณภาพแย่ 
18. คุณภาพการบริการในคลินิก WCC เน้นการตรวจเชิงปริมาณ การให้ความรู้  
      ค าแนะน าน้อย 
 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นและนโยบายของรัฐบาล   กรมอนามัยจึงน ามาจัดท าเป็นนโยบาย
งานด้านอนามัยแม่และเด็ก ปี 2556-2559 ขึ้นโดยเน้นการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก “เก่ง ดี             
มีคุณธรรม น าครอบครัวผาสุก” มุ่งสู่ 80 ปียังแจ๋ว โดยน านโยบายของรัฐบาลมาจัดท าเป็น 6 
ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ  2) พัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพ 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร  4) พัฒนาองค์ความรู้และจัดการ
ความรู้  5) ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น  6) สร้างกระแสสังคมสื่อสารสาธารณะและการตลาด
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เพ่ือสังคม และได้ก าหนดกรอบแนวคิดและกรอบการด าเนินงาน “การพัฒนาแม่และเด็กอย่างองค์รวม” 
ปี 2556-2559 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการพัฒนาแม่และเด็กอย่างองค์รวม 

 จากยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดและการด าเนินงานจึงท าให้มีโครงการส าคัญเกิดขึ้น         
เพ่ือด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดผลงานตามสโลแกนที่ตั้งไว้ “เก่ง ดี มีคุณธรรม        
น าครอบครัวผาสุก” มุ่งสู่ 80 ปียังแจ๋ว ดังนี้   

 1. โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  
 2. โครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว  
 3. โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
 4. โครงการโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน  
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ภาพที่ 10 การด าเนินงานพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2556-2559 

 กิจกรรมส าหรับพ่อแม่ในเด็กปฐมวัย  

จากการส ารวจของส านักส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย   ร่วมกับ  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล ส ารวจสภาวะสุขภาพพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็ก
ปฐมวัยของประเทศไทยปี  พ.ศ. 2542 ในเด็กอายุ 1 ปี และ 4 ปี จ านวน 3,096 คน ใน4ภาค 9จังหวัด 
โดยใช้แบบทดสอบพัฒนาการ   Denver II พบว่าพัฒนาการรวมทุกด้านของเด็กปฐมวัยปกติ ( Normal) 
ร้อยละ  71.69 สงสัยล่าช้า ( Suspect) ร้อยละ 28.31 ปี  พ.ศ. 2550  มีพัฒนาการรวมปกติ 67.7 และ
ใน พ.ศ.2545 กรมสุขภาพจิต  ได้ด าเนินการส ารวจระดับ  ความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัย 3-5 ปี พบว่า 
เกณฑ์ปกติ 139-202 คะแนน ปี 2550  เกณฑ์ปกติลดลง  125-198 คะแนน ด้านที่ลดลงเป็นด้านการ
ปรับตัวต่อปัญหา  และความกระตือรือร้น 

 จากข้อมูลสถานการณ์ของนักวิชาการท่ีส ารวจแล้วพบว่าพัฒนาการของเด็กไทยที่สมวัย     
มีแนวโน้มลดลงความฉลาดทางอารมณ์ก็มีค่าเกณฑ์ปกติลดลงด้วย ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงได้ร่วมกับ
กรมอนามัย พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริมสร้างไอคิวอีคิวเด็ก 0 -5 ปี (ส าหรับพ่อแม)่ ขึ้นโดย    
ยึดหลัก 2ก2ล  “กิน กอด เล่น เล่า ” ในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พ่อแม่ตลอดจน        
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ผู้เลี้ยงดูเด็ก มีความรู้และทักษะในการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ        
ด้านการสร้างนิสัยรักการอ่าน และการสร้างความผูกพัน โดยออกแบบเป็นหลักสูตรการจัดกิจกรรม
ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู จ านวน 4 ครั้งติดต่อกัน46 

แนวคิดในการดูแลสุขภาพ  : เด็กปฐมวัยหรือเด็กอายุ 0- 5 ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว    การเจริญเติบโตของเด็กขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน ภาวะโภชนาการโรคทางกาย และ   สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูอาหารเป็น
ปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี การได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 
และ   มีปริมาณท่ีเหมาะสมมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกส่วนของร่างกาย   และ
สมอง   การให้อาหารนอกจากช่วยให้มีชีวิตรอด เจริญเติบโต  และพัฒนาตามศักยภาพยังช่วยให้เด็ก
แข็งแรง และมีสุขภาพดีในวัยเด็ก การเลือกอาหารที่เหมาะสมต้องค านึงถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และข้อจ ากัดทางสรีรวิทยาของทารก เช่น การย่อยอาหาร และการท างานของไต นมแม่เป็นอาหารที่ดี
ที่สุดของทารกในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต และควรให้นมแม่ร่วมกับอาหารที่เหมาะสมตามวัยจนลูกอายุ
ครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสุขภาพลูก และแม่อย่างเต็มที ่

แนวคิดในการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ   วิธีแห่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติที่ดีท่ีสุด
ส าหรับเด็กคือ การเล่น การเล่นกระตุ้นการคิด  และจินตนาการของเด็กการเล่นเป็นสัญลักษณ์ของการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของเด็กซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของเด็ก ในปัจจุบันและถ่ายโยง
ประสบการณ์นี้ไปสู่อนาคต   นอกจากนี้การเล่นท าให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ประสบการณ์ท่ีเด็กได้จากการเล่นจะน าไปสู่การรับผิดชอบต่อตนเอง   และปรับตัวให้เข้ากับสังคมอีกท้ัง
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  ได้สมวัย 

แนวคิดในการสร้างนิสัยรักการอ่าน   นิทานเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยภาษา   เด็ก
เรียนรู้ที่จะออกเสียงพูด  เพ่ือสื่อความหมายให้คนอ่ืนเข้าใจด้วยการฟังคนอ่ืนพูด การเล่านิทานเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กมีทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดี   รวมทั้งจินตนาการท่ีเหมาะสม   และทัศนคติที่ดีต่อการด าเนิน
ชีวิต เช่น  ท าให้เด็กเล็กมีพัฒนาการการพูดได้เร็วขึ้น  นอกจากนั้น  การสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่ามากในเรื่องของเวลา และที่ส าคัญการอ่านเป็นการเปิดโลกกว้างที่มีคุณค่ามากให้แก่ลูก   
ซึ่งจะมีบทบาทมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกในอนาคตต่อไป     การเล่านิทานเป็นศิลปะที่
ก่อให้เกิดความบันเทิง   จินตนาการ  ความรู้ ผ่านประสบการณ์ของผู้เล่า และพัฒนาความคิดไปสู่การมี
เหตุผลนิทานนอกจากจะให้ความสุขแก่ผู้ฟังและผู้เล่าแล้ว ยังสร้างความผูกพันทางจิตใจระหว่างผู้เล่า
และผู้ฟังด้วยนิทานจึงเหมือนอาหารสมอง และอาหารใจ  ที่สามารถหล่อหลอมความคิดและพฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ 
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แนวคิดในการสร้างความผูกพัน ลูกอายุ 0-5 ปี จะรับรู้ถึงความรักความผูกพันจากพ่อแม่
หรือผู้แลได้ โดยการสัมผัสการโอบกอดการพูดคุยกับลูกการเล่นการให้อาหารจะท าให้ลูกอบอุ่น    
อารมณ์ด ี

 โรงเรียนพ่อแม่  ( Parent School)47,48,49 

 ปัจจุบันในภาคเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่   แนวโน้มโครงสร้างครอบครัวของคนไทย        
มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมข้ึน  แตกต่างจากในอดีตท่ีผู้หญิงจะได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาจากพ่อ
แม่ท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกันในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนช่วยเหลือเลี้ยงดูเมื่อพ่อไปท างาน
นอกบ้านโดยแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักท่ีบ้าน  แต่ในปัจจุบันการแยกเป็นครอบครัวเดี่ยวท าให้แม่ขาดโอกาส
ในการได้รับความรู้จากญาติผู้ใหญ่ การอบรมเลี้ยงดูจึงเป็นการศึกษาด้วยตนเอง   หรือสอบถามจาก
เพ่ือนบ้าน  ซึ่งความรู้บางสิ่งถูกต้อง   แต่บางสิ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้น   การได้รับความรู้จากบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข   จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้
อย่างมีคุณภาพ  

ความหมายของโรงเรียนพ่อแม่  โรงเรียนพ่อแม่ หมายถึง บริการที่จัดขึ้นส าหรับการให้
ความรู้แก่พ่อแม่   ด าเนินการในสถานที่จัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วน อาจอยู่ในอาคารหรือนอกอาคารของ
สถานบริการสาธารณสุข  มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่มีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้   ของพ่อ แม่     
มีความสงบเงียบ ไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้องเดินผ่านไปมารบกวนให้ขาดสมาธิ มีแสงสว่างเพียงพอ      
มีบรรยากาศของการสอนการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นกันเอง   มีกระบวนการสอนที่มุ่งเน้นเพ่ิมพูน
ความรู้  เจตคต ิ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  โดยมีหลักสูตร สื่อ แผนการสอนที่ชัดเจนในทิศทาง
เดียวกัน มุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกายและอารมณ์  

ท าไมต้องมีโรงเรียนพ่อแม่   เพราะว่าเด็กวัย 0-5 ปี อยู่ในระยะส าคัญของชีวิต เป็นวัย
รากฐานของการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย   จิตใจ   อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะ
ด้านสมอง ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความส าคัญเหมาะสมที่สุดในการปูพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   นอกเหนือจากการอยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะในระยะ 2 ปีแรกของ
ชีวิตซึ่งเป็นระยะที่ร่างการ  และสมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   จ าเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดี
ที่สุดทั้งด้านร่างกายและสมอง  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน รวมทั้งการกระตุ้นให้มีการพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพ หากเด็กวัยนี้ได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์อย่างถูกต้อง 
โดยมีครอบครัวเป็นหลักเหมาะสมกับวัยแล้ว  เด็กก็จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ต่อไป  

  ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกของสังคมท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง   ความสุข    
ความรัก ความอบอุ่น จริยธรรม รวมทั้งสร้างเสริมการเจริญเติบโต  และพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ      
ของเด็ก และพ่อแม่ คือ บุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทดังกล่าว  

 วัตถุประสงค์   เพ่ือให้พ่อแม่  และผู้เลี้ยงดูเด็ก มีความรู้ เข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดี     
ต่อการท าหน้าที่พ่อแม่ รวมถึงสามารถน าความรู้ไปวางแผน   และดูแลส่งเสริมสุขภาพกาย   และจิตใจ     
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แม่ในขณะตั้งครรภ์ และหลังคลอด ตลอดจนดูแลส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลาน เลี้ยงดูได้เหมาะสมตั้งแต่
ในครรภ์จนถึง 5 ปี 
 

 เนื้อหาและกิจกรรม   ในการด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อ   พ่อ  แม่       
ผู้เลี้ยงดูเด็กนั้นต้องมีการท างานเป็นทีมร่วมกันในทุกระดับท้ังในโรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลจังหวัด 
โรงพยาบาลชุมชน   และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กรมอนามัย     จึงได้จัดท าคู่มือโรงเรียนพ่อ
แม่ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ที่ได้รวบรวมแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  การให้ความรู้/สาธิตพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์    
(การใช้ยา ทันตสุขภาพ โภชนาการ การดูแลสุขภาพแม่/ลูก การนวดกระชับผูกพัน การนับลูกดิ้น     
การออกก าลังกาย การเตรียมตัวก่อนคลอด การเตรียมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)  หลังคลอด (การส่งเสริม
สุขภาพมารดา/ทารกหลังคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด การออกก าลังกายในหญิงหลังคลอด 
การนวดสัมผัสทารก การอาบน้ าทารก การดูแลทารกที่มีภาวะผิวกายเหลือง การดูแลทารกคลอดก่อน
ก าหนด)  และการดูแลทารก 0-5 ปี  (หลักการใช้ยาในเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็ก โภชนาการ   
ตามวัย ทันตสุขภาพในเด็ก การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย อุบัติเหตุตามวัยและ         
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) 

 องค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 องค์ประกอบ  คือ  

- ผู้เรียน กลุ่มผู้เรียนควรมีสถานภาพใกล้เคียงกัน เช่น ตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์ใกล้เคียงกัน 
หรือ มีลูกอายุใกล้เคียงกันโดยจ านวนพ่อ  แม่  ผู้เลี้ยงดูเด็ก     ที่เข้ารับการเรียนรู้แต่ละครั้งไม่ควรเกิน  
20 คน เพราะถ้าจ านวนผู้รับการอบรมมากเกินไป การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์จะลดลง  และควรให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของญาติพ่ีน้องในครอบครัวด้วย       
เพ่ือช่วยเหลือการดูแลไปในทิศทางเดียวกัน 

- ผู้สอน   ควรมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น แพทย์    
เภสัชกร  ทันตแพทย์  นักโภชนาการ  นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักกิจกรรมบ าบัด 
เจ้าหน้าที่กายภาพ แพทย์แผนไทย ตามแต่บริบทของสถานบริการนั้นๆ  เพ่ือให้ทีมสหสาขามีส่วนร่วมใน
การบริหาร หรือด าเนินการให้ความรู้    จึงส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการอย่างแท้จริง 

- กลวิธีการเรียนรู้ ควรมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่โดยสร้างการมีส่วนร่วม มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ถ้ามี
กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติได้ให้ลงมือปฏิบัติ โดยระยะเวลาที่ใช้แต่ละครั้ง ไม่ควรนานเกินไป ขึ้นกับความพร้อม
และความสนใจของผู้เรียน 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาสถานการณ์

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน ประเทศไทย             
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมกับสัมภาษณ์ พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็ก          
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตจากแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น และ
ประเมินพัฒนาการเด็กจากแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย)  ในเด็กอายุ
ตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน  ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย  โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.  การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
3. วิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตกับเด็ก และเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 2.1 กลุ่ม พ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่

8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 2.2 กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยมีเกณฑ์

คัดเลือก ดังนี้ 
  - มีสัญชาติไทย  
  - ไม่มีความพิการหรือภาวะทางสมองที่มีผลต่อพัฒนาการ เช่น Down syndrome, 
          Cerebral Palsy, ออทิสติก  ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ 
  - ไม่มีประวัติได้รับยากันชัก 
  - ยินยอม   และให้ความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการจนเสร็จสมบูรณ์ 
  - มีประวัติในสมุดบันทึกสุขภาพแม่  และเด็ก 
  - ได้รับการยินยอมจาก พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กในการให้ข้อมูลและประเมิน  
          พัฒนาการ   
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การค านวณขนาด และการสุ่มตัวอย่าง   
ค านวณขนาดตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนระดับประเทศและเขตบริการสุขภาพ ด้วยความเชื่อมั่น 

95% และความผิดพลาดสูงสุดในการประมาณค่าความชุกของสงสัยพัฒนาการล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 2.8 
ของความชุกดังกล่าว  โดยใช้สูตรดังนี้  

                           

                                                         𝑛 =  
𝑍𝛼

2

2𝑃(1−P)

𝑑2         

  

                                                   =  9770 ราย / 12 เขตสุขภาพ 

                                                   =  815  ราย / เขตสุขภาพ 

      เมื่อ  alpha          =  ระดับนัยส าคัญ  (0.05) 
             Z (alpha/2)  =  Standard  normal  (-1.95996) 

                P              =  สัดส่วนของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า*  ในการประมาณค่า   
                                   * ปี 2550 ส ารวจโดยกรมอนามัย  (0.33) 
                d             = ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิดข้ึนจากการศึกษาครั้งนี้ = 2.8% 
                     

การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Three-stage Sampling   โดยมีเขตสุขภาพเป็น    

ชั้นภูมิ และมีจังหวัดในแต่ละ เขตสุขภาพ  เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง   เขตแจงนับ  /ต าบล 
(EnumerationArea : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง และเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม 

 

หน่วยตัวอย่างข้ันที่ 1 
ในแต่ละศูนย์อนามัย  ท าการเลือกจังหวัดตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ ดังนี้ 
-   เขตสุขภาพท่ี 2, 3, 7, 9 และ 10  เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน  2 จังหวัด 
-  เขตสุขภาพท่ี 1, 4, 5, 6, 8, 11 และ 12 เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน 3 จังหวัด 
จ านวนจังหวัดตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 31 จังหวัด  
 
 

          หน่วยตัวอย่างข้ัน 2  
    ในแต่ละจังหวัดตัวอย่าง  ท าการเลือก EA ตัวอย่าง (ต าบล)  ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบตาม
ขนาดตัวอย่างที่ก าหนด   โดยก าหนดจ านวน EA ตัวอย่าง ในแต่ละศูนย์อนามัย  จ านวน 40 EA   ดังนั้น 
ได้จ านวน EA ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ จ านวน 480 EA 
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หน่วยตัวอย่างข้ัน 3   
 ในแต่ละ EA ตัวอย่าง ให้ท าการเลือกเด็กที่มีอายุ   8 เดือน 16 วัน– 5 ปี 11 เดือน 29 วัน        
อย่างน้อย  20 คน โดยข้อมูลที่เก็บรวมรวม และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้จากทั้ง 12 เขตสุขภาพ    
รวมทั้งสิ้น 9,986 ราย   มากกว่าจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ  206  ราย  ดังนี้ 
 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ข้อมูลที่เก็บน ามา
วิเคราะห์ได้ 

1 เชียงใหม่ , ล าปาง, แพร่ 815 834 

2 ตาก , พิษณุโลก 815 810 

3 นครสวรรค์ , ก าแพงเพชร 815 836 

4 นนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี 815 783 

5 ราชบุรี , กาญจนบุรี ,สมุทรสาคร 815 841 

6 สมุทรปราการ , ชลบุรี , สระแก้ว 815 838 

7 กาฬสินธุ์ ,ขอนแก่น 815 865 

8 อุดรธานี , สกลนคร ,นครพนม 815 905 

9 นครราชสีมา  ,บุรีรัมย์ 815 836 

10 ศรีษะเกษ , อุบลราชธานี 815 898 

11 ชุมพร , สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต 815 760 

12 สงขลา , สตูล , ปัตตานี 815 780 

รวม 9,780 9,986 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็นสมุดที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้บันทึกสุขภาพแม่ตั้งแต่
เริ่มมารับบริการฝากครรภ์ และใช้บันทึกประวัติของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งเป็นสถานบริการของรัฐและ
เอกชน อาจเป็นเล่มเดียวกันหรือแยกเล่มกัน  ภายในเล่มต้องมีข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลแม่ : ประวัติสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์และครอบครัว ประวัติการตั้งครรภ์ 
ประวัติเจ็บปุวย การได้รับยาระหว่างตั้งครรภ์ 

1.2 ข้อมูลเด็ก : บันทึกการคลอด ข้อมูลทารกแรกเกิด ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด ภาวะ
ออกซิเจนเมื่อแรกเกิด 
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2. แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น ตามข้ันตอนดังนี้ 
2.1 ผู้วิจัยศึกษา   ทบทวนวรรณกรรม ต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล

และมีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กในประเทศและต่างประเทศ 
2.2 คัดเลือกตัวแปรที่มีผลและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก และน ามาจัดกลุ่ม 

ดังนี้ ปัจจัยด้านแม่ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของพ่อ แม่ ประวัติการฝากครรภ์ การคลอด การได้รับยา      
ขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อ โรคประจ าตัวและการเจ็บปุวยของแม่ขณะตั้งครรภ์ พฤติกรรมเสี่ยง        
ขณะตั้งครรภ์   ปัจจัยแวดล้อม  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก รายได้ครอบครัว ลักษณะครอบครัว 
กิจกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของเด็ก ประวัติการคลอด การติดเชื้อ        
โรคประจ าตัว และการเจ็บปุวยของเด็ก ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ภาวะโภชนาการ  

2.3 เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก 
จ านวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง นิชรา เรืองดารกานนท์  (คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล)  นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ (กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก         
ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย) และนางจินตนา พัฒนพงศ์ธร (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity) ในด้านความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ ความครอบคลุม ครบถ้วน และความเหมาะสมของเนื้อหาข้อค าถาม - ค าตอบ 

2.4 น าผลการพิจารณา ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
พัฒนาการเด็กให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยเพิ่มประเด็นเนื้อหาให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น        
ในแต่ละกลุ่มปัจจัย  ปรับข้อค าถาม-ค าตอบ  ให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เพื่อให้ง่ายต่อการตอบและ    
เก็บข้อมูล ปรับรูปแบบของแบบสัมภาษณ์ให้กระชับและน่าใช้ 

2.5 น าแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กที่ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่ม พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง5 ปี 11 เดือน 29 วัน
จ านวน 30 ตัวอย่าง พร้อมประเมินพัฒนาการเด็กที่มารับบริการตรวจสุขภาพและรับวัคซีน              
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ยิ่งขึ้น  

2.6 ชี้แจงและท าความเข้าใจทีมวิจัยทั้ง  12 ศูนย์เขตให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหา 
ข้อมูลที่ต้องการจากแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  ข้อค าถามแนวทางการถามค าถาม  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันและได้มาตรฐานในการได้มาของข้อมูลมากที่สุด 

3. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก Denver II  (คู่มือการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ฉบับภาษาไทย) ที่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี (2546) เป็นผู้ปรับปรุงให้เหมาะ
กับเด็กปฐมวัยไทย ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้านสังคมและการช่วยตนเอง   ด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก และปรับตัว   ด้านภาษา   และด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่   โดยเครื่องมือนี้มีความไวในการคัดกรอง 
(Sensitivity)  0.56-0.83  และความจ าเพาะเจาะจง (Specificity) 0.43-0.8037 
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การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้สร้างและเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
แบบประเมินพัฒนาการเด็ก  แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  เรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการเก็บและ
รวบรวมตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ  
1.1 ประสานคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย เพื่อเสนอความเห็นชอบและ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย การวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย 
ตามรหัสโครงการวิจัยที่ 047 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 

1.2 ประชุมทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยทั้ง  12 แห่ง จ านวน 4  
ครั้ง เพื่อร่วมพิจารณาโครงร่างการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   ปรับมาตรฐานทีมวิจัยก่อนการ
เก็บข้อมูล  และ วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กับศูนย์
อนามัยที่ 3  ท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ 

1.3 แต่ละศูนย์อนามัยเตรียมทีมเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
- ทีมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณอายุเด็ก ที่ผ่านการปฏิบัติและฝึกทักษะ ความ

ช านาญในการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การลงบันทึก และค านวณอายุเด็กในวันที่เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
- ทีมสัมภาษณ์ ที่ผ่านการทดลองใช้แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กและสัมภาษณ์

พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กมาก่อน รวมทั้งมีความรู้ ศึกษารายละเอียดและความช านาญ   ในการหาข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

- ทีมประเมินพัฒนาการเด็ก ที่ผ่านการอบรมการประเมินพัฒนาการด้วย
เครื่องมือ Denver II จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  

   1.4 ศูนย์อนามัยที่ 3  จัดท าโปรแกรมส าหรับบันทึกข้อมูล  พร้อมคู่มือการลงรหัสแต่ละ
ตัวแปร เพื่อให้ใช้ โปรแกรมบันทึกข้อมูล และ รหัสเดียวกันทั้ง 12 ศูนย์อนามัย   

 

2. การเก็บข้อมูล 
2.1 ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล  ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์อนามัย 

    2.2  ด าเนินการเก็บข้อมูล  ในช่วงเดือนเมษายน 2557 – มกราคม 2558 ตามข้ันตอน 
ดังปรากฏตาม ภาพที่ 11 ดังนี้ 

 - คัดกรองเด็กโดยต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย ไม่มีความพิการหรือภาวะทางสมอง
มีผลต่อพัฒนาการ เช่น Down syndrome, Cerebral Palsy,ออทิสติก ที่ได้รับการวินิจฉัย   โดยแพทย์
ไม่มีประวัติได้รับยากันชัก และไม่มีโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อพัฒนาการ 

 - ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณอายุเด็กจริงในวันนั้น ๆ ต้องเป็นเด็กท่ีมี  อายุ
ระหว่าง 8 เดือน 16 วัน ถึง5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

 - ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ Denver II และลงบันทึกผลการประเมิน
ในแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กโดยถ้าเด็กให้ความร่วมมือดีสามารถประเมินพัฒนาการ ได้ครบถ้วนจะ
สัมภาษณ์พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็กต่อ แต่ถ้าไม่สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้เนื่องจากเด็กไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือเด็กไม่พร้อม  จะยุติการประเมินพัฒนาการเด็กทันทีและไม่สัมภาษณ์พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็ก 
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- สัมภาษณ์ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็ก ด้วยแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก          
พร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

2.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละชุด หลังเสร็จสิ้น 
การสัมภาษณ์ทันที หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนให้สัมภาษณ์ซ้ าอีกครั้ง การตรวจสอบคุณภาพการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ผู้ประเมินจะค านวณอายุเด็กซ้ าอีกครั้งและตรวจสอบความครบถ้วน  ถูกต้อง 
ของแบบประเมินแต่ละชุด  

2.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินทุกชุดโดยหัวหน้าทีมเก็บข้อมูล และสุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้วิจัยอีกครั้ง   

 

3 การรวบรวมข้อมูล  เมื่อแต่ละศูนย์อนามัยบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นส่งข้อมูลให้ศูนย์อนามัยที่ 3  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นระดับประเทศ  และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์ต่อไป  

 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านแม่ ปัจจัยแวดล้อม  และปัจจัยด้านเด็ก  สถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าสูงสุด  ต่ าสุด  ค่าเฉลี่ย  และ  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านแม่  ปัจจัยแวดล้อม  ปัจจัยด้านเด็ก กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย
ใช้การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก   (Logistic Regression Analysis) น าเสนอ ความสัมพันธ์ด้วย
ค่าสถิติ ไค-สแควร์   อัตราเสี่ยง (OR)  และ การประมาณค่าช่วงเชื่อมั่น 95%   
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูล 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  เกินวัย            ปกติ         สงสัยล่าช้า 
 

ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
 

ประเมินพัฒนาการเด็กด้วย Denver II 
 

คัดกรองข้ันที่  2 
 

ประเมินได้ 
 

ประเมินไม่ได้ 
จากสภาพเด็กไม่พร้อม

หรือเด็กไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

 

ยุติการประเมิน
พัฒนาการและการ

สัมภาษณ์ พ่อ แม่ หรือ
ผู้ดูแลเด็ก 

สัมภาษณ์ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็ก 
จากแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก 

พร้อมเก็บข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 

 
 

ไม่น าเข้าร่วมการวิจัย 
 

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

ไม่มี 
- ความพิการ  
- โรคทางพันธุกรรม 
- ภาวะทางสมอง 
- โรคอื่น ๆ 
ที่มีผลต่อพัฒนาการ 
 

มี 
- ความพิการ  
- โรคทางพันธุกรรม 
- ภาวะทางสมอง 
- โรคอื่น ๆ 
ที่มีผลต่อพัฒนาการ 
 

คัดกรองข้ันที่  1 
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บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย และปัจจัยด้านแม่ 

ปัจจัยแวดล้อม  ปัจจัยด้านเด็กท่ีมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย  เก็บรวบรวมข้อมูล จาก
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมกับสัมภาษณ์ พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น  และประเมินพัฒนาการเด็กจากแบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย)  ในเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มี
สัญชาติไทย ข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 9986 ตัวอย่าง  จากผลการวิจัย ในภาพรวมของ
เด็กปฐมวัยไทย พบว่า เป็นเด็กหญิง มากกว่าเด็กชายเล็กน้อย คือ เด็กหญิงร้อยละ 51.5 อยู่ในช่วงอายุ 
0-2 ปี ร้อยละ 56.3 และ 3-5 ปี  ร้อยละ 43.7 โดยเด็กร้อยละ 62.0  ได้รับการดูแลโดยแม่ รองลงมา
เป็นการดูแลโดย ปูุ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 31.6  มีเพียง ร้อยละ 2.6 ที่ดูแลโดยพ่อ และเป็นครอบครัว
ขยายมากกว่าร้อยละ 60 ส าหรับรายละเอียดของผลการวิจัยน าเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ ปัจจัยด้านแม่/พ่อ  ปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยด้านเด็ก 
ตอนที่ 2 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ ปัจจัยด้านแม่/พ่อ  ปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยด้านเด็ก  
 1. ปัจจัยด้านแม่  

       แม่ และ พ่อ เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก มีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการ แม่
และพ่อ ที่มีคุณลักษณะต่างกันย่อมมีศักยภาพต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ต่างกัน  การวิจัยนี้  ปัจจัย
ด้านแม/่พ่อ ประกอบด้วย  

1.1 คุณลักษณะของแม่/พ่อ ได้แก่  อายุ การศึกษา อาชีพ  
อายุแม่ ณ วันที่สัมภาษณ์  พบว่า แม่มีอายุเฉลี่ย 29 ปี อายุมากที่สุด 53 ปี และอายุ   

น้อยที่สุด 13 ปี อยู่ในช่วง 25-29 ปี มากที่สุดร้อยละ 23.8 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 
23.4  และขณะตั้งครรภ์ พบว่า แม่มีอายุ อยู่ในช่วง 20-35 ปี มากที่สุด ร้อยละ 70.1  และมีแม่ท่ี
ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า 20 ปี  ร้อยละ  20    

การศึกษา แม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 58.0 รองลงมาเป็น
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 21.0 และปริญญาตรี  ร้อยละ  11.0  

อาชีพของแม่ พบว่า  แม่มีอาชีพรับจ้างมากที่สุดถึงร้อยละ 37.7 รองลงมา เป็นแม่บ้าน
หรือไม่ได้ท างาน ร้อยละ 25.8  และ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 18.4 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 
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             ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละอายุ การศึกษา อาชีพ อายุตั้งครรภ์ของแม่   

 

คุณลักษณะของแม่ จ านวน ร้อยละ 
อายุปัจจุบัน (ปี)   (N = 9967)   
 น้อยกว่า 2 ปี 589 5.9 
 20 - 24 2334 23.4 
 25 - 29 2376 23.9 
 30 - 34 2292 23.0 
 35 - 39 1606 16.1 
 40 - 44 630 6.3 
 45 ปีขึ้นไป 140 1.4 
               อายุเฉลี่ย 29 ปี   อายุมากที่สุด 53 ปี   อายุน้อยที่สุด 13 ปี  
ระดับการศึกษาสูงสุด   (N = 9662)   
 ไมไ่ด้เรียนหนังสือ 209 2.1 
 ประถมศึกษา 2029 21.0 
 มัธยมศึกษา/ ปวช. 5600 58.0 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 691 7.1 
 ปริญญาตรี 1055 11.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี 78 0.8 
อาชีพแม่   (N = 9986)   
 ไม่ได้ท างาน/แม่บ้าน  2580 25.8 
 รับจ้าง 3759 37.7 
 เกษตรกรรม 1839 18.4 
 ค้าขาย   1005 10.1 
 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ      400 4.0 
 อ่ืน ๆ 403 4.0 
อายเุมื่อตั้งครรภ์ (ปี)  (N = 9967)   
 น้อยกว่า 15 ปี 55 0.6 
 15 - 19 1938 19.4 
 20 - 35 6988 70.1 
 36 – 44 972 9.8 
 45 ปีขึ้นไป 14 0.1 
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 คุณลักษณะของพ่อ พบว่า พ่อมีอายุอยู่ในช่วง  30-34 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 25.6 รองลงมา
เป็นช่วงอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 21.0  ระดับการศึกษาของพ่อ ร้อยละ 53.3 จบชั้นมัธยมศึกษาหรือ ปวช. 
รองลงมาเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 27.1  ส่วนอาชีพของพ่อ พบว่า มากกว่าครึ่งประกอบ
อาชีพรับจ้าง รองลงมาเป็นเกษตรกรรม ร้อยละ 21.6 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่  2      
  
 ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละอายุ การศึกษา และอาชีพของพ่อ    
 

คุณลักษณะของพ่อ จ านวน ร้อยละ 
อายพุ่อปัจจุบัน (ปี)   (N = 9484)   
 น้อยกว่า 20 ปี 155 1.6 
 20 - 24  1242 13.1 
 25 - 29  1987 21.0 
 30 - 34  2430 25.6 
 35 - 39 1860 19.6 
 40 - 44 1146 12.1 
 45 - 49 432 4.6 
 50 - 54 152 1.6 
 55 - 59 58 0.6 
 60 ปีขึ้นไป 22 0.2 

อายุเฉลี่ย 33 ปี อายุมากที่สุด 79 ปี อายุน้อยที่สุด 16 ปี 
ระดับการศึกษาสูงสุด    (N = 8927)   
 ไม่เรียนหนังสือ 88 1.0 
 ประถมศึกษา 2423 27.1 
 มัธยมศึกษา/ ปวช. 4754 53.3 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 872 9.8 
 ปริญญาตรี 728 8.1 
 สูงกว่าปริญญาตรี 62 0.7 
อาชีพ   (N= 9986) 
 ไม่ได้ท างาน/พ่อบ้าน 288 2.8 
 รับจ้าง 5367 53.8 
 เกษตรกรรม 2149 21.6 
 ค้าขาย 660 6.6 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 620 6.2 
 อ่ืน ๆ 902 9.0 
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1.2 พฤติกรรมการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ และภาวะสุขภาพของแม่   
    ภาวะสุขภาพของแม่ไม่ว่าจะเกิดก่อน หรือระหว่างการตั้งครรภ์  รวมทั้ง การดูแลระหว่าง

ตั้งครรภ์  อย่างเหมาะสมล้วนมีผลต่อการตั้งครรภ์  และพัฒนาการของเด็กทั้งสิ้น  ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 พฤติกรรมการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า แม่เกือบทั้งหมดมีการฝากครรภ์ โดยแม่ร้อยละ 
60.0 ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อยละ 49.7)   
โดยสถานบริการที่แม่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 29.8 รองลงมาเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 25.0 และ 22.1 ตามล าดับ 
ส่วนการได้รับ     ยาบ ารุงครรภ์ เสริมไอโอดีน ระหว่างตั้งครรภ์ของแม่ พบว่า แม่ได้รับยาบ ารุงครรภ์
เสริมไอโอดีน ร้อยละ 70.1 และรับประทานยาบ ารุงทุกวันร้อยละ 59.6   
 ภาวะสุขภาพของแม่ขณะตั้งครรภ์ พบว่า แม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 9.0  เป็นธาลัสซีเมีย  
ร้อยละ 2.0 รองลงมาเป็นภูมิแพ้ และโลหิตจาง ร้อยละ 1.8 และร้อยละ 1.7 ตามล าดับ และยังพบว่า  
แม่มีการ ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.8 โดยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
ร้อยละ 0.3 และ 0.2 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าแม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 4.8 
โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบ คือความดันโลหิตสูง ร้อยละ 2.3 รองลงมาเป็นเบาหวาน ร้อยละ 1.4  ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3  

 ตาราง ที่ 3  พฤติกรรมการดูแลระหว่างตั้งครรภ์  และภาวะสุขภาพของแม่     

พฤติกรรมการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละ 
สถานบริการที่ไปฝากครรภ ์ (N = 9803)   
 โรงพยาบาลชุมชน     2919 29.8 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2447 25.0 
 คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 2167 22.1 
 โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย ์ 1977 20.2 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สังกัดกรมอนามัย)                                      185 1.9 
 ศูนย์เทศบาล    54 0.5 
 อื่นๆ 54 0.5 
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห ์ (N = 9333)   
 ไม่ฝาก 

  
 3729 40.0 

 ฝาก 
  

 5604 60.0 
ฝากครรภ์คุณภาพ  (N = 9986)   
     ไม่ฝาก 12 0.1 
     ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 คร้ัง 5016 50.2 
     ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง 4958 49.7 
ได้รับยาบ ารุงเสริมไอโอดีน  (N = 8096)   
    ไม่ได้รับ 2423 29.9 
    ได้รับ 5673 70.1 
       กินทุกวัน 4822 59.6 
       กินบางวัน 851 10.5 
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  ตารางที่ 3  (ต่อ) 

ภาวะสุขภาพของแม่ จ านวน ร้อยละ 
โรคประจ าตัวแม่   (N = 9506)   
 ไม่มี 8649 91.0 
 มี 857 9.0 
       ธาลัสซีเมีย   194 1.9 
       โลหิตจาง     170 2.0 
       ภูมิแพ้  174 1.7 
       ความดันโลหิตสูง 140 1.4 
       ธัยรอยด์          91 0.9 
       เบาหวาน 81 0.8 
       หัวใจ 26 0.2 
     ความพิการทางสมอง/ ลมชัก 15 0.1 
       การเจ็บปุวยอื่น ๆ 15 0.1 
แม่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์   (N = 9484)   
 ไม่มี 9405 99.2 
 มี 79 0.8 
       ไวรัสตับอักเสบบี 33 0.3 
       ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 19 0.2 
       โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 10 0.1 
       เอช ไอ  วี 9 0.1 
       ติดเชื้อไวรัส (เริม สุกใส) 7 0.1 
       ซิฟิลิส 5 0.0 
       ถุงน้ าคร่ าอักเสบ 1 0.0 
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์   (N = 9440)   
 ไม่มี 8990 95.2 
 มี 450 4.8 
      ความดันโลหิตสูง 223 2.3 
      เบาหวาน 135 1.4 
      ตั้งครรภ์แฝด       40 0.4 
      ความผิดปกติของเชิงกราน มดลูก ท่าคลอด รก      23 0.2 
      เจ็บครรภ์ก่อนก าหนด 22 0.2 
      ภาวะครรภ์เป็นพิษ 17 0.2 
      โรคหัวใจ 7 0.1 
      ตกเลือด 6 0.0 
      โรคไต 3 0.0 
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          แม่ท่ีดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโต ของทารก
ในครรภ์ รวมทั้งความสามารถทางด้านสติปัญหาของเด็ก  การวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีแม่ที่มีการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 1. 7 โดยแม่ร้อยละ 0.7 มีการดื่มเครื่องดื่ม             
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  1-2 ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ์และดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 0.4 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การของแม่ตั้งครรภ์ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์    จ านวน 9574 ราย 

 

การดื่มเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์  จ านวน ร้อยละ 
 ไม่ดื่ม 9411 98.3 
 ด่ืม 163 1.7 
       ดื่ม 1-2 ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ์ 62 0.7 
       ดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 39 0.4 
       ดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์   32 0.3 
       ดื่มทุกวัน 9 0.1 
       อ่ืนๆ 21 0.2 

  
 ในภาพรวมของแม่  พบว่า ร้อยละ 70  แม่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี อายุเฉลี่ย  29 ปี            
แม่มากกว่าครึ่งจบการศึกษามัธยมศึกษา และ 1 ใน 3 มีอาชีพรับจ้าง  ส่วนอายุเม่ือตั้งครรภ์ พบว่า   
ร้อยละ 70 ตั้งครรภ์เมื่ออายุ 20-35 ปี เป็นแม่วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี)  ร้อยละ 20.0 โดยมีแม่ที่
ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 0.6 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า แม่ไปฝากครรภ์เกือบทั้งหมด 
โดยไปฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ  29.8 และ 25.0 
ตามล าดับ มีการฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ  60.0  มีเพียงร้อยละ  49.7 ที่มีการ
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  ในด้านภาวะสุขภาพของแม่ พบว่า แม่ร้อยละ  9.0  มีโรคประจ าตัว 
โรคที่พบ คือ ธาลัสซีเมีย โลหิตจาง และ ภูมิแพ้ ส่วนการติดเชื้อของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ มีร้อยละ 0.8 
โดยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  และ  ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  แม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์    
ร้อยละ 4.8  โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมาก คือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 2.3 และ เบาหวาน ร้อยละ 
1.4  ส่วนการได้รับยาเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์  มีแม่ได้รับยาเสริมไอโอดีน ร้อยละ 70.1 และแม่
รับประทาน   ยาเสริมไอโอดีนทุกวัน ร้อยละ  59.6 นอกจากนี้ยังพบว่า มีแม่ดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.7 โดยร้อยละ 0.7 ดื่ม 1-2 ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ์     
 
 2. ปัจจัยแวดล้อม 
 การวิจัยนี้  ปัจจัยแวดล้อม  หมายถึง  ผู้ดูแล ลักษณะของครอบครัว และการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ซึ่งผู้ดูแลเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน  
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 2.1 คุณลักษณะของผู้ดูแล ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ  
 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลเด็ก เป็นแม่ ร้อยละ 62.0 รองลงมาเป็น ปูุ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 
31.6  ผู้ดูแลเด็กมีอายุ เฉลี่ย 38 ปี อายุมากที่สุด 89 ปี อายุน้อยที่สุด 12 ปี โดยอยู่ในช่วง  25-29 ปี      
มากที่สุด ร้อยละ 15.2 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 30-34 ปี ร้อยละ 14.7  
 การศึกษาของผู้ดูแลเด็ก พบว่า จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 43.1 รองลงมา
เป็นระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 42.3 ส่วนอาชีพ พบว่าผู้ดูแลไม่ได้ท างานหรือเป็นแม่บ้าน มาก
ที่สุดร้อยละ 37.3 รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 29.0 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 
 

 ตารางที่ 5    คุณลักษณะผู้ดูแลหลัก    
 

คุณลักษณะของผู้ดูแล จ านวน     ร้อยละ 
อายุปัจจุบัน (ปี)   (N = 9986)   
 น้อยกว่า 20 ปี 413 4.2 
 20 - 24 1330 13.4 
 25 - 29 1498 15.2 
 30 - 34 1443 14.7 
 35 - 39 1311 13.2 
 40 - 44 885 8.9 
 45 - 49 767 7.7 
 50 - 54 852 8.6 
 55 - 59 664 6.7 
 60 ปีขึ้นไป 737 7.4 
          อายุเฉลี่ย 38 ปี อายุมากที่สุด 89 ปี อายุน้อยที่สุด 12 ปี 
ระดับการศึกษาสูงสุด   (N = 9810)   
 ไมไ่ด้เรียนหนังสือ 389 4.0 
 ประถมศึกษา 4228 43.1 
 มัธยม/ปวช. 4148 42.3 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 432 4.4 
 ปริญญาตรี 575 5.8 
 สูงกว่าปริญญาตรี 38 0.4 
อาชีพ  (N = 9986)   
 ไม่ได้ท างาน/แม่บ้าน 3727 37.3 
 เกษตรกรรม 2893 29.0 
 รับจ้าง 1867 18.7 
 ค้าขาย 920 9.2 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 197 2.0 
 อ่ืน ๆ  382 3.8 
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 2.2 ลักษณะ และ รายได้ของครอบครัว  
 ครอบครัว  หมายถึง  การอยู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกซ่ึงมีความสัมพันธ์ผูกพันกัน   
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว  จะส่งผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   จากการวิจัย พบว่า เด็ก
ปฐมวัยจะอาศัยอยู่ในครอบครัวขยายมากที่สุด  ร้อยละ 64.8  ซึ่งในครอบครัวจะประกอบด้วย แม่ พ่อ 
ยาย พ่ีน้อง ตา ร้อยละ 80.1, 71.1, 41.8, 35.0 และ 32.6 ตามล าดับ   
 รายได้ครอบครัว พบว่า ครอบครัวของเด็กปฐมวัยไทย มีรายได้เฉลี่ย ครอบครัวละ  
16,527.39 บาท/เดือน  รายได้น้อยที่สุด 300 บาท/เดือน มากที่สุด 800,000 บาท/เดือน และเกือบ
ครึ่งครอบครัว ที่เด็กอาศัยอยู่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน   โดยรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและ
มีหนี้สิ้นร้อยละ  38.8  ครัวเรือน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 6 
 
 ตาราง ที่ 6 จ านวนและร้อยละของลักษณะและรายได้ครอบครัว 
 
 

ลักษณะครอบครัว  จ านวน ร้อยละ 
ครอบครัวขยาย  6466 64.8 
ครอบครัวเดี่ยว 3520 35.2 
        สมาชิกในครอบครัว     

 แม่ 7994 80.1 
 พ่อ 7164 71.7 
 ยาย 4176 41.8 
 พ่ี น้อง 3495 35.0 
 ตา 3251 32.6 
 ย่า 2248 22.5 
 ปู ุ 1749 17.5 
 อ่ืนๆ 1828 18.3 

รายได้ครอบครัว    
        จ านวน (บาทต่อเดือน)   (N = 9930)   
 ไม่เกิน 10,000 บาท 4927 49.6 
 10,001-20,000 บาท 3183 32.1 
 20,001 บาทข้ึนไป 1820 18.3 
        ความเพียงพอของรายได้   (N = 9927)   
 ไม่เพียงพอ/มีหนี้สิน        3867 38.8 
 เพียงพอ 3851 38.7 
 เพียงพอ/มีเหลือเก็บ 2209 22.2 
น้อยที่สุด  300  บาท/เดือน  มากท่ีสุด  800,000  บาท/เดือน                                           
รายได้เฉลี่ย   16,527.39 บาท /เดือน  
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 2.3 การเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  
 การเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  หมายถึง   การท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวกับ
เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในทุกด้าน จากการวิจัย พบว่า ในเด็ก
อายุ 0-2 ปี  สมาชิกในครอบครัวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก ร้อยละ  78.0  โดย       
วันธรรมดา  ใช้เวลาไม่เกิน  1 ชั่วโมง ร้อยละ  66.1  และวันหยุดใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ  78.8  
ส่วนเด็กอายุ  3-5 ปี  สมาชิกในครอบครัวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก ร้อยละ  93.4  
วันธรรมดาใช้เวลาไม่เกิน  1 ชั่วโมง ร้อยละ  57.8  และวันหยุดใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 70.9  
ส าหรับการเล่นโดยไม่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดการเล่นอย่างมีคุณภาพ  ต้องเป็นการเล่นโดย ไม่ใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้เวลาในการเล่นกับเด็กอย่างน้อย 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งจากการวิจัย 
พบว่า มีการเล่นอย่างมีคุณภาพในเด็ก 0-2 ปี ร้อยละ  43.9  และเด็ก  3-5 ปี ร้อยละ  47.9  
 การเล่านิทานให้เด็กฟัง  พบว่า มากกว่าครึ่งของเด็ก 0-2 ปี และ 3-5 ปี สมาชิกครอบครัวมี
การเล่านิทานให้เด็กฟังโดยเป็นการเล่าอย่างมีคุณภาพ คือการเล่าอย่างน้อยวันละ  10 นาที  ติดต่อกัน
ทุกวัน เพียงร้อยละ 17.9 ในเด็ก 0-2 ปี และ 18.5 ในเด็ก 3-5 ปี ดังรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7 

 ตาราง ที่ 7  การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก   
 

สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 
เด็ก 0-2 ปี เด็ก 3-5 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สมาชิกในครอบครัวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก   (N = 5508) 
 ไม่มี 280 5.1 90 2.1 
 ไม่ใช ้ 929  16.9 193 4.5 
 ใช้ 4299 78.0 4026 93.4 
     วันธรรมดา     
        ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 2831 66.1 2316 57.8 
        มากกว่า 1 ชั่วโมง 1453 33.9 1689 42.2 
    วันหยุด        
       ไม่เกิน  2 ชั่วโมง 3343 78.8 2824 70.9 
       มากกว่า  2 ชั่วโมง 905 21.3 1160 29.1 
สมาชิกในครอบครัวเล่นกับเด็กโดยไม่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์     
 ไม่มีการเล่นกับเด็ก   373 6.6 309 7.1 
 เล่นอย่างไม่มีคุณภาพ 

เล่นอย่างมีคุณภาพ 
2781 49.5 1964 45.0 

 2467 43.9 2092 47.9 

เล่านิทานให้ฟัง       
 ไม่เล่า 2797 49.8 2092 47.9  
 เล่า 2824 50.2 2273 52.1 
  เล่าไม่มีคุณภาพ 1816 32.3 1464 33.5 
  เล่าอย่างมีคุณภาพ 1008 17.9 809 18.5 



43 

 

 การเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ของแม่ตั้งครรภ์ พบว่า มีเพียงร้อยละ 42.6 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์ และร้อยละ 20.3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิก
สุขภาพเด็กดี ดังตารางที่ 8 

               ตารางที่ 8  การเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่   
 

การเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ จ านวน ร้อยละ 
คลินิกฝากครรภ์   (N = 7005)   
 ไม่เข้าร่วม 4024 57.4 
 เข้าร่วม 2981 42.6 
คลินิกสุขภาพเด็กดี   (N = 7476)   
 ไม่เข้าร่วม 5960 79.7 
 เข้าร่วม 1516 20.3 

 

 ลักษณะโดยภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมของเด็กปฐมวัยไทย  พบว่า 3 ใน 5  มีแม่เป็น
ผู้ดูแล และ 1 ใน  3 มีปูุ ย่า ตา ยาย  เป็นผู้แล อายุเฉลี่ยของผู้ดูแล 38 ปี อยู่ในช่วงอายุ  25-29 ปี   
มากที่สุด ร้อยละ 15.2 โดยผู้ดูแลจบการศึกษาชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด รองลงมาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือ ปวช.  ร้อยละ 43.1 และ 42.3  ตามล าดับ ประมาณ 1 ใน 3 ไม่ได้ท างานหรือเป็น
แม่บ้าน รองลงมีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  29.0  ลักษณะครอบครัว เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 64.8 
ส่วนรายได้ครอบครัวต่อเดือน มีรายได้เฉลี่ย 16,527.39  บาท/เดือน น้อยที่สุด  300 บาท/เดือน      
มากที่สุด 800,000  บาท/เดือน  โดยครอบครัวครึ่งหนึ่งมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน ครัวเรือน
ร้อยละ 38.8 รายได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน ร้อยละ 22.2 รายได้เพียงพอมีเหลือเก็บ ส่วนกิจกรรม     
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พบว่าเด็กส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เล่นกับเด็ก โดย
เด็กอายุ 3-5 ปี มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถึงร้อยละ 93.4  คนในครอบครัวมีการเล่นกับเด็กอย่างมี
คุณภาพไม่ถึงครึ่ง และการเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพมีไม่ถึง ร้อยละ 20 ส่วนการเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนพ่อ แม่ ในคลินิกฝากครรภ์ ร้อยละ 42.6 และ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี ร้อยละ 20.3  
 

 3. ปัจจัยด้านเด็ก 
 ปัจจัยด้านเด็กประกอบด้วย คุณลักษณะ ภาวะสุขภาพ และ โภชนาการของเด็ก โดยผลจาก
การวิจัย มีดังนี้ 
 3.1 คุณลักษณะเด็ก หมายถึง ลักษณะทั่วไปของเด็กเมื่อแรกคลอด ดังนี้ 
 เด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 9986 ราย พบว่า เป็นเด็กหญิง มากกว่าเด็กชายเล็กน้อย คือ 
เด็กหญิงร้อยละ 51.5 อยู่ในช่วงอายุ 0-2 ปี ร้อยละ 56.3 และ 3-5 ปี ร้อยละ 43.7 อายุครรภ์เมื่อคลอด 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่คลอดครบก าหนด  คลอดด้วยวิธีการคลอดปกติ ร้อยละ 67.0 และคลอดผิดปกติโดย
วิธีการผ่าคลอดมากท่ีสุด ร้อยละ 29.2  
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 น้ าหนักเม่ือแรกคลอด พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 2,500-3,999 กรัม และมี
เด็กน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ถึง ร้อยละ 9.5  
 ส่วนภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  พบว่า เด็ก มีภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดเป็นปกติที่ 1 
และ 5 นาที  ร้อยละ 97.5 และ 99.3 ตามล าดับ นอกจากนี้  ยังพบว่า  เด็กมีภาวะขาดออกซิเจน และ 
ขาดออกซิเจนรุนแรง เมื่อ 1 นาทีแรกเกิด  ร้อยละ 2.1 และ 0.5 ตามล าดับ ในขณะที่ภาวะออกซิเจน
เมื่อ 5 นาที  มีเด็กขาดออกซิเจน และ ขาดออกซิเจนรุนแรง ร้อยละ 0.4 และ 0.2 ดังรายละเอียดแสดง
ในตารางที่  9 
  
 

 ตารางที่ 9  คุณลักษณะของเด็ก   
 

คุณลักษณะของเด็ก จ านวน ร้อยละ 
การคลอด  (N = 9535)   
 ครบก าหนด 8475 88.9 
  ก่อนก าหนด 999 10.5 
 เกินก าหนด 61 0.6 
วิธีการคลอด   (N = 9986)   
 คลอดปกติ 6692 67.0 
 
 
 
 
 
 
 

คลอดผิดปกติ 3294 33.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผ่าคลอด 2917 29.2 
 ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

321 3.2 
 ใช้คีมท าคลอด 56 0.6 
น้ าหนักแรกเกิด  (N = 9873)   
 < 2,500 กรัม 936 9.5 
 2,500-3999 กรัม 8742 88.5 
 4000 กรัมขึ้นไป 195 2.0 
ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด   (N = 9188)    
 ที่ 1 นาที ปกติ (คะแนน 8-10)    8958        97.5 
 ขาดออกซิเจน (คะแนน 4-7)    190         2.1 
 ขาดออกซิเจนรุนแรง ( คะแนน 0-3)      40         0.4 

    ที่ 5 นาที 
     ปกต ิ(คะแนน 8-10) 9125 99.3 
     ขาดออกซิเจน (คะแนน 4-7) 42 0.5 
     ขาดออกซิเจนรุนแรง ( คะแนน 0-3) 21 0.2 
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  3.2 ภาวะสุขภาพ หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิด รวมถึง
การเจ็บปุวยของเด็กถึง ณ วันสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  การเจ็บปุวยของเด็ก พบว่า เด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ร้อยละ 18.2 โดย
ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด ได้แก่ อาการตัวเหลืองส่องไฟ ร้อยละ 15.9 รองลงมาเป็นการได้รับ
ออกซิเจน ร้อยละ 2.5 ส่วนโรคประจ าตัวมีร้อยละ 4.9 โดยพบเป็นโรคหอบหืดและ  G6PD ร้อยละ 2.1 
และ 1.1 ตามล าดับ นอกจากนี้ การเจ็บปุวย ของเด็กในรอบ 1 ปี เด็กเจ็บปุวยจนต้องนอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลด้วยโรคท้องร่วมและปอดบวม พบว่ามีเด็กปุวยด้วยโรคท้องร่วง และปอดบวม ร้อยละ 10.3 
และ 6.0 ตามล าดับ และจากการสอบถามปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็ก พบว่า มีเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก ร้อยละ 38.2  โดยปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบมาก ได้แก่ฟันผุ  ร้อยละ 37.5 และเหงือก
อักเสบ และ 0.7 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 10 

    ตาราง ที่ 10   การเจ็บปุวยของเด็ก 

การเจ็บป่วยของเด็ก จ านวน ร้อยละ 
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด   (N = 9617) 
 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 7865 81.8 
 มีภาวะแทรกซ้อน 1752 18.2 
      ตัวเหลืองส่องไฟ 1527 15.9 
      ได้รับออกซิเจน 241 2.5 
      ใส่ท่อช่วยหายใจ 54 0.5 
      ติดเชื้อ 21 0.2 
      อุณหภูมิต่ า 15 0.1 
      ตัวเหลืองเปลี่ยนถ่ายเลือด 14 0.1 
      ความผิดปกติของร่างกาย 8 0.1 
      ชัก 7 0.1 
      ส าลักน้ าคร่ า 5 0.1 
โรคประจ าตัวเด็ก  (N = 9608)   
  ไม่มีโรคประจ าตัว 9133 95.1 
  มีโรคประจ าตัว 475 4.9 
         หอบหืด 201 2.1 
         G6PD 106 1.1 
         ธาลัสซีเมีย 63 0.7 
         ภูมิแพ้ 56 0.6 
         โรคหัวใจ 32 0.3 
         โลหิตจาง 10 0.1 
         ไทรอยด์ 4 0.0 
         โรคทางเดินอาหาร 3 0.0 
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  ตารางที่ 10  (ต่อ) 
 

การเจ็บป่วยของเด็ก จ านวน ร้อยละ 
การเจ็บป่วยที่ต้องนอน รพ.ในรอบ 1 ปี   
ท้องร่วง (N = 9851)   
 ไม่เคยปุวยด้วยท้องร่วง 8839 89.7 
 ปุวยด้วยท้องร่วง 1012 10.3 
ปอดบวม (N = 9871)   
 ไม่เคยปุวยด้วยปอดบวม 9277 94.0 
 ปุวยด้วยปอดบวม 594 6.0 
ปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็ก  (N=5394) 
 ไม่มี 3331 61.8 
 มี 2063 38.2 
       ฟันผุ 2026 37.5 
       เหงือกอักเสบ 37 0.7 

 3.3 โภชนาการของเด็ก ได้แก่ การกินนมแม่ การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก และการประเมิน
ภาวะโภชนาการ  

 จากการสอบถามประวัติการกินนมแม่  พบว่า  มีเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ ถึงร้อยละ 19.0 และมี
เด็กท่ีกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป  ร้อยละ 21.0   ส่วนการได้รับยาเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 
พบว่า  มีเด็กที่ไม่ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กมีมากถึงร้อยละ 81.5  โดยมีเด็กที่ได้รับและกินทุกสัปดาห์มี
เพียงร้อยละ 13.5 เท่านั้น ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 11 
 

             ตารางที่ 11 การกินนมแม่และการได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก    
 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
กินนมแม่อย่างเดียว  (N = 9735)   
 ไม่ได้กินนมแม่ 1848 19.0 
 น้อยกว่า  6 เดือน 5841 60.0 
 กิน 6 เดือนขึ้นไป 2046 21.0 
ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก  (N = 8814)   
 ไม่ได้รับ 7185 81.5 
 ได้รับ 1629 18.5 
 กินไม่ทุกสัปดาห์ 436 5.0 
 กินทุกสัปดาห์ 1193 13.5 
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 การประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก  ซึ่งได้ข้อมูลจากการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของเด็ก 
ผู้วิจัยได้น ามาค านวณภาวะโภชนาการในเด็ก จ าแนกได้ตามเกณฑ์ดังนี้  
 น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง   พบว่า  ในภาพรวมของเด็ก 0-5 ปี ร้อยละ 70  มีรูปร่างสมส่วน  
ค่อนข้างผอม  และ ผอม  ร้อยละ 7.1 และ 6.7  ตามล าดับ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าเด็ก ท้วม  เริ่มอ้วน 
และ อ้วน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  แต่ เด็ก 3-5 ปี จะมีสัดส่วนของ
เด็กค่อนข้างผอม และ ผอม มากกว่าเด็ก 0-2 ปี 
 น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ   พบว่า ทั้งในภาพรวมของเด็ก 0-5 ปี และรายกลุ่มอายุ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มากกว่าร้อยละ 70 มีน้ าหนักตามเกณฑ์ รองลงมาเป็นเด็กท่ีมีน้ าหนักค่อนข้าง
น้อย และเด็กในทุกกลุ่มอายุมีสัดส่วนของเด็กน้ าหนักน้อยและค่อนข้างน้อยมากกว่าเด็กท่ีมีน้ าหนัก
ค่อนข้างมากและมากกว่าเกณฑ ์

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ   เด็กทุกกลุ่มอายุมีส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสัดส่วนของเด็กเตี้ย
มากกว่าเด็กสูงกว่าเกณฑ์มากกว่า 2 เท่า ในทุกกลุ่มอายุ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 12 

  ตารางที่ 12 ภาวะโภชนาการเด็ก  จ านวน 9986 ราย 
 

ภภาวะโภชนาการเด็ก 
รวม อายุ 0-2 ปี อายุ 3-5 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง   

      
 

ผอม 670 6.7 380 6.7 290 6.6 
 ค่อนข้างผอม 709 7.1 370 6.6 339 7.8 

 
สมส่วน 7046 70.6 3850 68.5 3196 73.2 

 
ท้วม 498 5.0 360 6.4 138 3.2 

 
เริ่มอ้วน 553 5.5 357 6.4 196 4.5 

 
อ้วน 510 5.1 304 5.4 206 4.7 

น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ   
      

 
น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 765 7.7 467 8.3 298 6.8 

 
น้ าหนักค่อนข้างน้อย 908 9.1 502 8.9 406 9.3 

 
น้ าหนักตามเกณฑ์ 7138 71.5 3974 70.7 3164 72.5 

 
น้ าหนักค่อนข้างมาก 377 3.7 236 4.2 141 3.2 

 
น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ 798 8.0 442 7.9 356 8.2 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ       

 
เตี้ย 814  8.2 506 9.0 308 7.1 

 
ค่อนข้างเตี้ย 697  7.0 418 7.4 279 6.4 

 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 7675 76.8 4257 75.7 3418 78.3 

 
ค่อนข้างสูง 416 4.2 246 4.4 170 3.8 

 
สูงกว่าเกณฑ์ 384 3.8 194 3.5 190 4.4 
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 โดยภาพรวมของเด็กปฐมวัยไทย เป็นเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายเล็กน้อย  ส่วนใหญ่คลอด
ครบก าหนด   ด้วยวิธีคลอดปกติ  ร้อยละ 67.0   มีน้ าหนักแรกเกิด น้อยกว่า  2,500 กรัม ร้อยละ 9.5  
ร้อยละ 97.5  มีภาวะออกซิเจนที่ 1 นาทีเม่ือแรกเกิด เป็นปกติ และร้อยละ 99.3   มีภาวะออกซิเจน
เมื่อ 5 นาทีแรกเกิดเป็นปกติ  มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ร้อยละ 18.2  โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมาก 
คือ  ตัวเหลือง ร้อยละ 15.9 ได้รับออกซิเจน ร้อยละ 2.5   และพบว่า  เด็กมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 4.9   
โดยพบโรคหอบหืดมากท่ีสุด   มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ร้อยละ  38.2  กินนมแม่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
ร้อยละ  21.0   ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กเม่ืออายุ 6 เดือน  ขึ้นไป ร้อยละ 18.5  ส่วนภาวะโภชนาการ 
มากกว่าร้อยละ  70  เด็กมีรูปร่างสมส่วน กลุ่มท่ีเหลือค่อนข้างไปทางผอม และ เตี้ย  

           

ตอนที่ 2 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย   

 การประเมินพัฒนาการเด็กจะประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1) ด้านสังคมและการ
ช่วยเหลือตนเอง  2) ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 3) ด้านภาษาและ 4) ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  และแปลผล
เป็นพัฒนาการรวม เป็น 2 ลักษณะ คือ สมวัย และสงสัยล่าช้า จากการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยไทย      
มีพัฒนาการรวมสมวัย ร้อยละ 72.8 และสงสัยล่าช้า ร้อยละ 27.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า 
เด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาล่าช้าด้านภาษามากท่ีสุด  ร้อยละ  19.7  รองลงมาเป็นพัฒนาการล่าช้า       
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ  8.9, 7.5  
และ  6.7  ตามล าดับ  ดังภาพที่ 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

6.7 7.5
8.9

19.7

27.2

ร้อยละ 

ภาพที่ 12  พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 
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 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า เด็ก 0-2 ปี จะมีพัฒนาการรวมสมวัย มากกว่าเด็ก 3-5 ปี 
และมากกว่าพัฒนาการรวมของเด็ก 0-5 ปี กล่าวคือ เด็ก 0-2 ปีมีพัฒนาการรวมสมวัย ร้อยละ 78.1 
ในขณะที่เด็ก 3-5 และ 0-5 ปี มีพัฒนาการรวมสมวัย ร้อยละ  66.0 และ 72.8 ตามล าดับ  ดังภาพที่ 13  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 หากพิจารณาพัฒนาการในแต่ละด้านตามกลุ่มอายุ  พบว่า เด็กทุกกลุ่มอายุ มีพัฒนาการ
ล่าช้าด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองเท่ากัน แต่เด็ก 0-2 ปี มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ล่าช้า 
มากกว่า เด็ก 3-5 ปี  ในขณะที่เด็ก  3-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และด้านภาษา 
มากกว่า  เด็ก 0-2 ปี มากกว่า 2 เท่า  ดังภาพที่ 14-17 
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ร้อยละ 

ภาพที่  13   พัฒนาการรวม รายกลุ่มอายุ 
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ร้อยละ 

ภาพที่  14 พัฒนาการล่าช้าด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง            
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  ภาพที่ 15 พัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
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       ภาพที่  17 พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก                                       ภาพที่  18  พัฒนาการด้านภาษา 

 

 เมื่อจ าแนกรายเขตสุขภาพ พบว่า มีเพียง 3 เขตสุขภาพท่ีเด็กมีพัฒนาการรวมสมวัย 
มากกว่าร้อยละ  80  โดย เขตสุขภาพท่ี 1 มีเด็กปฐมวัยพัฒนาสมวัย มากที่สุด ร้อยละ 85.6 รองลงมา
เป็นเขตสุขภาพที่ 3 และ 4 ร้อยละ 84.7 และ  81.6 ตามล าดับ และมีเขตสุขภาพท่ีเด็กมีพัฒนาการรวม
สมวัยน้อยกว่า ร้อยละ 70 ถึง 3 เขต ได้แก่  เขตสุขภาพท่ี 8 10  และ 11 ร้อยละ 66.3 , 56.6 และ 
64.5 ตามล าดับ  ดังภาพที่ 18  และเม่ือพิจารณาถึงพัฒนาการรายด้าน ของแต่ละเขตสุขภาพ พบว่า  
เขตท่ีมีพัฒนาการล่าช้าด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง มากท่ีสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 ส่วน ด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กพบพัฒนาการล่าช้ามากที่สุดในเขตสุขภาพที่ เขตสุขภาพท่ี 7  และ ด้านกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ทุกเขตท่ีมีเด็กพัฒนาการล่าช้ามากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 8  ส่วนพัฒนาการที่ล่าช้ามากที่สุดคือ
ด้านภาษานั้น  เขตสุขภาพท่ี 10  มีเด็กพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเขตอ่ืน ๆ  ดังภาพที่ 19 – 22 
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ร้อยละ 

ภาพที่ 17 พัฒนาการล่าช้าด้านภาษา 

 

ภาพที่  18  พัฒนาการเด็กปฐมวัย รายเขตสุขภาพ 
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ภาพที่ 16 พัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
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ร้อยละ 

เขตสุขภาพ 

ภาพที่  19  พัฒนาการล่าช้าด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง  รายเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ 

ร้อยละ 

ภาพที่  20  พัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก  รายเขตสุขภาพ                   
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ร้อยละ 

เขตสุขภาพ 

ภาพที่  21  พัฒนาการล่าช้าด้านภาษา  รายเขตสุขภาพ 
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ร้อยละ 

เขตสุขภาพ 

ภาพที่  22  พัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  รายเขตสุขภาพ 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
 ปัจจัยด้านแม่ 
 ปัจจัยด้านแม่ประกอบด้วย คุณลักษณะของแม่ อายุ การศึกษา อาชีพ ภาวะสุขภาพ  
ภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อ และโรคประจ าตัวระหว่างตั้งครรภ์ การฝากครรภ์และการคลอด การได้รับ
ยาเสริมไอโอดีน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแม่เกือบทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้  
 อายุปัจจุบัน  ของแม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001) 
โดยแม่ท่ีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด ร้อยละ 33.6 รองลงมาเป็นแม่อายุ 
36-44 ปี ร้อยละ  31.3  และเมื่อพิจารณาโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพัฒนาการล่าช้า พบว่า  เด็กมีแม่อายุ
ระหว่าง 36-44 ปี มีโอกาสที่จะพัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่อายุ 20-35 ปี 1.3 เท่า (95% CI ; 1.14-
1.42)  
 ระดับการศึกษา  แม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001) 
โดยแม่ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด  รองลงมาเป็นแม่ท่ีจบการศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 37.8 และ 32.7 ตามล าดับ   และโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้าในแม่ที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ จบระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีมากกว่าแม่ท่ีจบปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2.1 เท่า 
(95% CI ; 1.50-2.80)   1.6 เท่า (95% CI ; 1.39-1.94)  และ   1.2 เท่า (95% CI ; 1.02-1.38)  
ตามล าดับ   
 อาชีพ ของแม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยแม่
ที่มีอาชีพเกษตรกรรม พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด ร้อยละ  34.3 รองลงมาเป็นแม่ที่มีอาชีพ
รับจ้าง  และเม่ือเปรียบเทียบความเสี่ยงในแต่ละอาชีพของแม่ พบว่า แม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม และ 
รับจ้าง โอกาสที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้า มีมากกว่าแม่ท่ีมีอาชีพรับราชการ  1.9 เท่า (95% CI ; 1.50-
2.51)    และ 1.4 เท่า (95% CI ; 1.12-1.85)   ตามล าดับ  
 อายุแม่เมื่อตั้งครรภ์  มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.031) 
โดยแม่ท่ีมีอายุเมื่อตั้งครรภ์ 36 ปีขึ้นไป พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีมีอายุเมื่อตั้งครรภ์
ต่ ากว่า 36 ปี และเม่ือพิจารณาความเสี่ยง พบว่า แม่ท่ีมีอายุมากกว่า  36 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่เด็กมี
พัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีอายุเมื่อตั้งครรภ์อยู่ระหว่าง 20-35 ปี 1.2  เท่า (95% CI ; 1.04-1.39)     
 การฝากครรภ์  ของแม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) โดยแม่ท่ีฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีฝากครรภ์ครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ์ และหากพิจารณาความเสี่ยงของแม่ที่ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ พบว่ามี
โอกาสที่เด็กจะมีพัฒนาการล่าช้า มากกว่าแม่ท่ีฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 1.2 เท่า (95% CI ; 
1.06-1.27)    
 การคลอด  ของแม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.019 ) 
โดยแม่ท่ีคลอดปกติพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีคลอดผิดปกติ และเมื่อพิจารณาถึงความ
เสี่ยงที่เด็กจะมีพัฒนาการล่าช้า พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดพัฒนาการสงสัยล่าช้าใกล้เคียงกัน  
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 โรคประจ าตัว  แม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001) 
โดยแม่ท่ีมีโรคประจ าตัวพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 32.9 และเม่ือพิจารณาโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดพัฒนาการล่าช้าแม่ท่ีมีโรคประจ าตัวมีโอกาสที่เด็กจะมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีไม่มีโรค
ประจ าตัว 1.3 เท่า  (95% CI ; 1.16-1.57)    
 ภาวะแทรกซ้อน ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) โดยแม่ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 38.2  และ
เด็กท่ีเกิดจากแม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ มีโอกาสเสี่ยงที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 1.7 เท่า (95% CI ; 1.41-2.09)    
 การได้รับยาเสริมไอโอดีน  ของแม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ( p=0.011)  โดยแม่ท่ีไม่ได้รับยาเสริมไอโอดีนพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 28.4 
มากกว่าแม่ท่ีได้รับยาเสริมไอโอดีน   และเม่ือพิจารณาถึงความเสี่ยง  พบว่า แม่ที่ไม่ได้รับยาเสริม
ไอโอดีนเด็กมีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีได้รับยาเสริมไอโอดีน  1.1 เท่า  (95% CI ; 1.03-
1.28)    
 ส่วนปัจจัยด้านแม่ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก ได้แก่ การติดเชื้อของแม่ขณะ
ตั้งครรภ์  ( p=0.151) แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าแม่ท่ีติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์จะมีลูกที่มีพัฒนาสงสัย
ล่าช้าถึงร้อยละ 34.2 มากกว่าแม่ท่ีไม่ติดเช ื้อระหว่างตั้งครรภ์  ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านแม่กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย   

ปัจจัยด้านแม ่
จ านวน 

ตัวอย่าง 

                 พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยล่าช้า chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
อายุแม่ปัจจุบัน 9967 7259 72.8 2708.0 27.2 <0.001    
น้อยกว่า 20 ปี 589 457 77.6 132 22.4  0.8 0.66 0.99 
20-35  ปีref 7365 5423 73.6 1942 26.4     
36-44 ป ี
 45 ปีขึ้นไป 

1873 
140 

1286 
93 

68.7 
66.4 

587 
47 

31.3 
33.6 

 1.3 
1.4 

1.14 
0.99 

1.42 
2.01 

ระดับการศึกษาแม่ 9662 7042 72.9 2620 27.1 <0.001    
ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ประถมศึกษา 

209 
2029 

130 
1366 

62.2 
67.3 

79 
663 

37.8 
32.7 

 2.1 
1.6 

1.57 
1.39 

2.80 
1.94 

มัธยมศึกษา/ปวช. 5600 4144 74.0 1456 26.0  1.2 1.02 1.38 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 691 528 76.4 163 23.6  1.0 0.83 1.30 
ปริญญาตรี /สูงกว่าref 1133 874 77.1 259 22.9     
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ตารางที่ 13 (ต่อ)   

ปัจจัยด้านแม ่
จ านวน 
ตัวอย่าง 

                 พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยล่าช้า chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
อาชีพแม่ 9583 6957 72.6 2626 27.4 <0.001       
ไม่ได้ท างาน/แม่บ้าน  2580 1945 75.4 635 24.6  1.2 0.94 1.56 
เกษตรกรรม 1839 1208 65.7 631 34.3  1.9 1.50 2.51 
รับจ้าง 3759 2707 72.0 1052 28.0  1.4 1.12 1.85 
ค้าขาย 1005 782 77.8 223 22.2  1.1 0.80 1.40 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ref 400 315 78.8 85 21.3     
อายุแม่เมื่อตั้งครรภ์ 9967     0.031    
น้อยกว่า 20 ปี   1993 1469 73.7 524 26.3  1.0 0.86 1.08 
20-35  ปีref 6988 5106 73.1 1882 26.9     
36 ปีขึ้นไป 986 684 69.4 302 30.6  1.2 1.04 1.39 
การฝากครรภ ์ 9986 7273 72.8 2713 27.2 0.001    
ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง 5028 3588 71.4 1440 28.6  1.2 1.06  1.27 
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งref 4958 3687 74.4 1271 25.6     
การคลอด 9986 7273 72.8 2713 27.2 0.019    
คลอดปกติref 6692 4825 72.1 1867 27.9     
คลอดผิดปกต ิ 3294 2448 74.3 846 25.7  0.9 0.81 0.98 
โรคประจ าตัวแม่ 9506 6915 72.7 2591 27.3 <0.001    
ไม่มีโรคประจ าตัวref 8649 6340 73.3 2309 26.7     
มีโรคประจ าตัว 857 575 67.1 282 32.9  1.3 1.16 1.57 
ภาวะแทรกซ้อนแม่ 9440 6885 72.9 2555 27.1 <0.001    
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนref 8990 6607 73.5 2383 26.5     
มีภาวะแทรกซ้อน 450 278 61.8 172 38.2  1.7 1.41 2.09 
การติดเชื้อแม่ 9484 6921 73.0 2563 27.0 0.151    
ไม่มีการติดเช้ือref 9405 6869 73.0 2536 27.0     
มีการติดเชื้อ 79 52 65.8 27 34.2  1.4 0.88 2.24 
ได้รับยาเสริมไอโอดีน     8096 5954 73.5 2142 26.5 <0.001    
ได้รับref 5673 4218 74.4 1455 25.6     
ไม่ได้รับ  2423 1736 71.6 687 28.4  1.1 1.03 1.28 
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 ปัจจัยแวดล้อม 
 ปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้ดูแล ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะ 
และ รายได้ครอบครัว และกิจกรรรมที่ท าร่วมกับเด็ก โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
 อายุผู้ดูแล มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.001) โดยเด็กท่ี
มีผู้ดูแลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด  รองลงมาเป็นผู้ดูแลที่มีอายุ 40-59 ปี 
ร้อยละ 30.9 และ 28.4  ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงของโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้า
ในกลุ่มอายุของผู้ดูแล  พบว่า เด็กที่มีผู้ดูแลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะพัฒนาการสงสัยล่าช้า
มากกว่าเด็กท่ีผู้ดูแลมีอายุระหว่าง 20-39 ปี 1.2 เท่า  (95% CI ; 1.05-1.46)    
 ระดับการศึกษา  ของผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) โดยเด็กท่ีมีผู้ดูแลที่ไม่ได้เรียนหนังสือพบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากถึง ร้อยละ 33.2 
รองลงมาเป็นผู้ดูแลที่จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 29.8 และเม่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เด็กมีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าในกลุ่มที่ผู้ดูแลไม่ได้เรียนหนังสือ และ จบชั้นประถมศึกษา  มีมากกว่าเด็กท่ีมีผู้ดูแล           
จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 1.5 เท่า (95% CI ; 1.12-1.96)    และ 1.3 เท่า (95% CI ;     
1.04-1.54) ตามล าดับ 
 อาชีพของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001) โดย
เด็กท่ีมีผู้ดูแลประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 31.9 รองลงมาเป็นเด็กที่
ผู้ดูแลเป็นแม่บ้านหรือไม่ท างาน ร้อยละ 26.3   และเม่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าในผู้ดูแลแต่ละอาชีพ พบว่า เด็กท่ีมีผู้ดูแลประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และผู้ดูแลที่ไม่ท างานหรือ
เป็นแม่บ้าน จะมีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีผู้ดูแลประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 1.9 เท่า (95% CI ; 1.32-2.71)  และ 1.4 เท่า (95% CI ; 1.01-2.07)   ตามล าดับ 
 ลักษณะครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.007) 
โดยในครอบครัวเดี่ยวมีเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าครอบครัวขยาย  และเด็กในครอบครัวเดี่ยวมี
โอกาสที่จะมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีอาศัยในครอบครัวขยาย 1.1 เท่า (95% CI ; 1.04-1.24)    
 รายได้ครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001) โดย
ครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 10 ,000 บาท  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด ร้อยละ  
30.6 รองลงมาเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือน 10,000-20,000 บาท  และเมื่อพิจารณา
ความเสี่ยงต่อการเกิดพัฒนาการล่าช้า พบว่า ที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในครอบครัวที่มีรายได้
ครัวเรือนไม่เกิน 10,000 บาทและอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้
ครัวเรือน 20,001 บาทขึ้นไป 1.7 เท่า (95% CI ; 1.47-1.90)    และ 1.3 เท่า (95% CI ; 1.13-1.49)   
ตามล าดับ  
 การเล่นกับเด็ก มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.002) โดย
ครอบครัวที่ไม่มีการเล่นกับเด็ก  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าครอบครัวที่เล่นกับเด็ก โดยพบ
เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าถึง ร้อยละ 32.4 เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของการมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
พบว่า ครอบครัวที่ไม่เล่นกับเด็ก จะมีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าครอบครัวที่เล่นกับเด็ก
อย่างมีคุณภาพ 1.4 เท่า (95% CI ; 1.14-1.61)    
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 การเล่านิทาน  มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001) โดย
ครอบครัวที่ไม่เล่านิทานให้เด็กฟัง  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าครอบครัวที่เล่านิทานให้เด็ก
ฟัง  เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดพัฒนาการล่าช้า พบว่า ครอบครัวที่ไม่เล่านิทานให้เด็กฟังจะ
มีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่ากลุ่มที่เล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพ 1.4 เท่า  (95% CI ;    
1.26-1.61)   ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 14 
 

ตารางที ่ 14 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย    

ปัจจัยแวดล้อม 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

                พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยล่าช้า chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
อายุผู้ดูแล 9900 7205 72.8 2695 27.2 0.001      
น้อยกว่า 19 ปี 413 328 79.4 85 20.6  0.7 0.56 0.92 
20-39 ปีref 5582 4099 73.4 1483 26.6     
40-59 ปี 3168 2269 71.6 899 28.4  1.1 0.99 1.21 
60 ปี ขึ้นไป 737 509 69.1 228 30.9  1.2 1.05 1.46 
การศึกษาผู้ดูแล 9810 7138 72.8 2672 27.2 <0.001       
ไม่ได้เรียนหนังสือ 389 260 66.8 129 33.2  1.5 1.12 1.96 
ประถมศึกษา 4228 2966 70.2 1262 29.8  1.3 1.04 1.54 
มัธยมศึกษา/ปวช. 4148 3107 74.9 1041 25.1  1.0 0.82 1.21 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 432 346 80.1 86 19.9  0.7 0.55 1.00 
ปริญญาตรี/สูงกว่าref 613 459 74.9 154 25.1         
อาชีพผู้ดูแล 9604 6977 72.6 2627 27.4 <0.001       
ไม่ท างาน/แม่บ้าน 3727 2748 73.7 979 26.3  1.4 1.01 2.07 
รับจ้าง 1867 1393 74.6 474 25.4  1.4 0.96 1.99 
เกษตรกรรม 2893 1971 68.1 922 31.9  1.9 1.32 2.71 
ค้าขาย 920 707 76.8 213 23.2  1.2 0.83 1.79 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจref 197 158 80.2 39 19.8     
ลักษณะครอบครัว 9986 7273 72.8 2713 27.2 0.007       
ครอบครัวเดี่ยว 3520 2506 71.2 1014 28.8  1.1 1.04 1.24 
ครอบครัวขยายref 6466 4767 73.7 1699 26.3     
รายได้ครัวเรือน 9930 7231 72.8 2699 27.2 <0.001    
ไม่เกิน 10,000 บาท 4927 3419 69.4 1508 30.6  1.7 1.47 1.90 
10,001-20,000 บาท 3183 2372 74.5 811 25.5  1.3 1.13 1.49 
2,0001 บาทขึ้นไปref 1820 1440 79.1 380 20.9     
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ตารางที ่ 14 (ต่อ)    

ปัจจัยแวดล้อม 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

                พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยล่าช้า chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
การเล่นกับเด็ก 9986 7273 72.8 2713 27.2 0.002    
ไม่มีการเล่นกับเด็ก 682 461 67.6 221 32.4  1.4 1.14 1.61 
เล่นอย่างไม่มีคุณภาพ 4745 3443 72.6 1302 27.4  1.1 0.98 1.17 
เล่นอย่างมีคุณภาพref 4559 3369 73.9 1190 26.1     
การเล่านิทาน 9986 7273 72.8 2713 27.2 <0.001    
ไม่เล่า 4889 3427 70.1 1462 29.9  1.4 1.26 1.61 
เล่าไม่มีคุณภาพ 3280 2448 74.6 832 25.4  1.1 0.99 1.30 
เล่าอย่างมีคุณภาพref 1817 1398 76.9 419 23.1     

 
 ปัจจัยด้านเด็ก 
 

 ปัจจัยด้านเด็กประกอบด้วย อายุครรภ์เมื่อคลอด  น้ าหนักแรกคลอด  ภาวะออกซิเจน และ 
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โรคประจ าตัวของเด็ก การกินนมแม่  และภาวะโภชนาการของเด็ก จากการ
วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเด็กที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีดังนี้   
 อายุครรภ์เมื่อคลอด  มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001) 
โดยเด็กท่ีคลอดก่อนก าหนดจะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ  31.7 มากกว่าเด็กท่ีคลอดครบก าหนด 
และเด็กคลอดก่อนก าหนดมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีคลอดครบก าหนด 1.3 เท่า  
(95% CI ; 1.13-1.49)    
 น้ าหนักแรกคลอด มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.001) 
โดยเด็กท่ีมีน้ าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 31.7 มากกว่าเด็กท่ี
มีน้ าหนักเมื่อแรกเกิด 2,500 กรัมขึ้นไป และเด็กท่ีมีน้ าหนักเมื่อแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม มีโอกาสที่
เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีน้ าหนักแรกคลอด 2,500 กรัมขึ้นไป 1.3 เท่า  (95% CI ; 1.11-
1.49)    
 ภาวะออกซิเจนที่ 1 และ 5 นาที  มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.001) โดยเด็กท่ีขาดออกซิเจน ที่ 1 และ 5 นาทีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีภาวะ
ออกซิเจนปกติท่ี 1 และ 5 นาที โดยเด็กท่ีขาดออกซิเจนที่ 1  และ 5 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ถึงร้อยละ 
40.0 และ 57.1 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการมีพัฒนาสงสัยล่าช้า พบว่า เมื่อภาวะ
ออกซิเจนที่ 1 นาที เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจน มีโอกาสพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีภาวะ
ออกซิเจนเมื่อ 1 นาทีปกติ 1.8 เท่า (95% CI ; 1.42-2.42)  ในขณะที่เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจน และ 
ที่ 5 นาที มีโอกาสพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีภาวะออกซิเจนปกติถึง 3.6 เท่า (95% CI ; 
2.19-6.00)  
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 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของเด็ก มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p=0.050) โดยพบเด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 28.9  และ
เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการเกิดพัฒนาการสงสัยล่าช้า พบว่า เด็กท่ีมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดมี
โอกาสที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 1.1 เท่า (95% CI ; 1.00-
1.26)    
 โรคประจ าตัวของเด็ก  มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.016) โดยเด็กท่ีมีโรคประจ าตัวจะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 32.2 และท่ีเด็กท่ีมีโรคประจ าตัว
มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีไม่มีโรคประจ าตัว 1.3 เท่า (95% CI ; 1.05-1.55)     
 การกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(p=0.887) โดยเด็กท่ีกินและไม่กินนมแม่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าใกล้เคียงกัน ดังรายละเอียดในตารางที่  
15 
 การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.014) โดยเด็กท่ีไม่ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า เด็กที่ได้รับยาน้ าเสริม
ธาตุเหล็ก  และเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของการมีพัฒนาการล่าช้า พบว่า เด็กท่ีไม่ได้รับยาเสริมธาตุ
เหล็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพัฒนาการล่าช้า มากกว่าเด็กท่ีได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก 1.2 เท่า (95% CI ; 
1.03-1.32)    
    
ตารางที่   15  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 
 

 

 

ปัจจัยด้านเด็ก 
จ านวน 

ตัวอย่าง 

                    พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยล่าช้า chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
อายุครรภ์เมื่อคลอด 9535 6966 73.1 2569 26.9 <0.001    
ก่อนก าหนด 999 682 68.3 317 31.7  1.3 1.13 1.49 
ครบก าหนดref 8536 6284 73.6 2252 26.4     
น้ าหนักแรกคลอด 9873 7202 72.9 2671 27.1 0.001       
นน. < 2,500 กรัม 936 639 68.3 297 31.7  1.3 1.11 1.49 
นน. 2,500 กรัมข้ึนไปref 8937 6563 73.4 2374 26.6     
กินนมแม่อย่างเดียว    9735 7106 73.0 2629 27.0 0.887    
ไม่กินนมแม่ 1848 1345 72.8 503 27.2  1.0 0.87 1.09 
น้อยกว่า 6 เดือน 5841 4274 73.2 1567 26.8  1.0 0.86 1.15 
6 เดือนขึ้นไปref                   2046 1487 72.7 559 27.3     
ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก        8814 6418 72.8 2396 27.2 0.014    
ไม่ได้รับ 7185 5192 72.3 1993 27.7  1.2 1.03 1.32 
ได้รับ ref 1629 1226 75.3 403 24.7     
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ตารางที่  15 (ต่อ) 

 

ภาวะโภชนาการของเด็ก มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยพบว่า  

น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) โดย เด็กท่ีน้ าหนักน้อย กว่าเกณฑ์พบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กในกลุ่มอ่ืนๆ เมื่อ
เปรียบเทียบความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดพัฒนาการสงสัยล่าช้า พบว่า เด็กท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 
และ น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ มีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีน้ าหนักตามเกณฑ์ 1.5 
เท่า (95% CI ; 1.29-1.77)    และ 1.3 เท่า (95% CI ; 1.08-1.48)     ตามล าดับ 

ส่วนสูงตาม เกณฑ์อายุ มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) โดยเด็กท่ีค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย พบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีสูงตามเกณฑ์ และ
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดพัฒนาการสงสัยล่าช้าของเด็กที่มีความสูง
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ พบว่า เด็กค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย มีโอกาสพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีความ
สูงตามเกณฑ์ 1.5 เท่า (95% CI ; 1.31-1.81)    และ 1.3 เท่า (95% CI ; 1.11-1.51)  ตามล าดับ  

น้ าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูง มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) โดย เด็กค่อนข้างผอม พบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กในกลุ่มอ่ืนๆ และเมื่อ
เปรียบเทียบเด็กท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ กับเด็กที่มีรูปร่างสมส่วน พบว่า เด็กค่อนข้างผอม  ผอม และ ท้วม 
โอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีรูปร่างสมส่วน 1.5 เท่า (95% CI ; 1.29-1.80)    
1.4 เท่า (95% CI ; 1.19-1.69)  และ 1.4 เท่า (95% CI ; 1.15-1.70) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 16 

ปัจจัยด้านเด็ก 
จ านวน 

ตัวอย่าง 

                    พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยล่าช้า chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
ภาวะออกซิเจนที่ 1 นาที      9188 6691 72.8 2497 27.2 <0.001    
ปกติ ref 8958 6555 73.2 2403 26.8     
ขาดออกซิเจน 230 137 59.6 93 40.4  1.8 1.42 2.42 
ภาวะออกซิเจนที่ 5 นาที     9188 6690 72.8 2498 27.2 <0.001    
ปกติ ref 9125 6664 73.0 2461 27.0     
ขาดออกซิเจน 63 27 57.1 36 42.9  3.6 2.19 6.0 
ภาวะแทรกซ้อนเด็ก 9617 7020 73.0 2597 27.0 0.050     
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ref 7865 5774 73.4 2091 26.6     
มีภาวะแทรกซ้อน 1752 1246 71.1 506 28.9  1.1 1.00 1.26 
โรคประจ าตัวเด็ก 9608 6975 72.6 2633 27.4 0.016    
ไม่มีโรคประจ าตัว ref 9133 6653 72.8 2480 27.2     
มีโรคประจ าตัว 475 322 67.8 153 32.2  1.3 1.05 1.55 
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ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย   

ภาวะโภชนาการ 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

                พัฒนาการ 
สมวัย สงสัยล่าช้า chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ    9986 7273  72.8  2713 27.2  <0.001      

น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ ์ 765 499 65.2 266 34.8  1.5 1.29 1.77 
น้ าหนักค่อนข้างน้อย 908 645 71.0 263 29.0  1.2 0.99 1.34 
น้ าหนักตามเกณฑ์ref 7138 5274 73.9 1864 26.1     
น้ าหนักค่อนข้างมาก 377 303 80.4 74 19.6  0.7 0.53 0.90 
น้ าหนักมากกว่าเกณฑ ์ 798 552 69.2 246 30.8  1.3 1.08 1.48 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ    9986 7273  72.8  2713  27.2  <0.001      

เตี้ย 814 559 68.7 255 31.3  1.3 1.11 1.51 
ค่อนข้างเตี้ย 697 452 64.8 245 35.2  1.5 1.31 1.81 
สูงตามเกณฑ์ref 7675 5675 73.9 2000 26.1     
ค่อนข้างสูง 416 319 76.7 97 23.3  0.9 0.68 1.09 
สูงกว่าเกณฑ์ 384 268 69.8 116 30.2  1.2 0.98 1.54 
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง9986 7273  72.8  2713   27.2  <0.001       

ผอม 670 451 67.3 219 32.7  1.4 1.19 1.69 
ค่อนข้างผอม 709 465 65.6 244 34.4  1.5 1.29 1.80 

สมส่วนref 7046 5242 74.4 1804 25.6     
ท้วม 498 336 67.5 162 32.5  1.4 1.15 1.70 
เริ่มอ้วน 553 403 72.9 150 27.1  1.1 0.89 1.31 
อ้วน 510 376 73.7 134 26.3  1.0 0.84 1.27 

 
 

จากการคัดเลือกปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กเมื่อควบคุมปัจจัยอ่ืน ๆ   พบว่า  
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการเด็ก ได้แก่ การศึกษา อาชีพ และ การได้รับยาเสริมไอโอดีนของแม่ 
อายุผู้ดูแล รายได้ของครอบครัว อายุครรภ์เมื่อคลอด รวมทั้ง การนิทานให้เด็กฟัง  และการเล่นกับเด็ก
โดยไม่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยเฉพาะแม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ที่ท าให้เด็กเสี่ยงต่อพัฒนาการสงสัย
ล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  1.8 เท่า  ดังรายละเอียดตามตารางที่  17 
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          ตารางที ่  17     ปัจจัยส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 

ปัจจัยส าคัญ B S.E. 
P-

value 
OR 

95% CI for OR 
Lower Upper 

การศึกษาแม่ (ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรีref) 
 

0.000 
   

 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 0.444 0.213 

 
1.6 1.03 2.36 

 
ประถมศึกษา -0.14 0.131 

 
0.9 0.67 1.12 

 
มัธยมศึกษา/ปวช. -0.341 0.12 

 
0.7 0.56 0.90 

 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส. -0.327 0.164 

 
0.7 0.52 1.00 

อาชีพแม่ (รับราชการ/รัฐวิสาหกิจref) 
  

0.003 
   

 
ไม่ท างาน/แม่บ้าน 0.370 0.210 

 
1.4 0.96 2.18 

 
เกษตรกรรม 0.603 0.214 

 
1.8 1.2 2.78 

 
รับจ้าง 0.412 0.205 

 
1.5 1.01 2.26 

 
ค้าขาย 0.258 0.221 

 
1.3 0.84 2.00 

แม่ได้รับยาเสริมไอโอดีน (ได้รับ ref) 
  

0.036 
   

 
ไม่ได้รับ 0.134 0.064 

 
1.1 1.01 1.30 

อายยุผู้ดูแล (20-39 ปีref) 
  

0.003 
   

 
น้อยกว่า 20 ปี -0.306 0.155 

 
0.7 0.54 1.00 

 
40-59 ปี 0.167 0.072 

 
1.2 1.03 1.36 

 
60 ปี ขึ้นไป 0.308 0.139 

 
1.4 1.04 1.79 

รายได้ครัวเรือน (20001 บาท ขึ้นไปref) 
  

0.000 
   

 
ไม่เกิน 10,000  บาท 0.479 0.096 

 
1.6 1.34 1.95 

 
10001- 20000 0.261 0.098 

 
1.3 1.07 1.57 

อายุครรภ์เมื่อคลอด(คลอดครบก าหนดref) 
  

0.013 
   

 
คลอดก่อนก าหนด 0.244 0.098 

 
1.3 1.05 1.55 

การเล่านิทานให้เด็กฟัง (เล่าref) 
  

0.001 
   

 
ไม่เล่า 0.204 0.06 

 
1.2 1.09 1.38 

เล่นกับเด็ก (เล่นref) 
  

0.004 
   

 
ไม่เล่น 0.341 0.117 

 
1.4 1.12 1.77 

 
Constant -1.763 0.189 0.000 0.2 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 เด็กเป็นทรัพยากร ที่ส าคัญของสังคม จึงต้องมี การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้

สามารถเจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี คุณภาพ สามารถสร้างสรรค์ และท าประโยชน์ต่อสังคม   จากการ
ส ารวจพัฒนาการเด็ก อายุ   1-5 ปี ของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2550 ด้วยการใช้
เครื่องมือ DENVER II พบว่า ภาพรวมของเด็กทุกกลุ่มอายุมีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติ ร้อยละ 66.7 
เมื่อแยกตามอายุ พบว่าเด็กอายุ 1-3 ปี และอายุ 4-5 ปี มีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติ ร้อยละ 74.6 และ 
57.9 ตามล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีหลากหลายปัจจัยทั้งทางบวกและทางลบ  ไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยจากแม่  ตัวเด็กหรือสภาพแวดล้อม  ศูนย์อนามัยที่ 1-12 กรมอนามัย จึงได้ร่วมกันท างาน
วิจัย ในเรื่อง พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในประเทศไทย  เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้  ไปเป็นข้อมูลในการ
จัดบริการสุขภาพ  เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้อย่างยั่งยืนต่อไป  โดยการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา 1) สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย และ    2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านแม่ เด็ก  และ
ปัจจัยแวดล้อมต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน ประเทศไทย    เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Study) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แม่ พ่อ หรือ  ผู้ดูแลเด็ก  ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  
ด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น รวมทั้งประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี ด้วยเครื่องมือตรวจ
พัฒนาการเด็ก Denver II  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข     ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงการวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรม กรมอนามัย ตามรหัสโครงการวิจัยที่ 047  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 
 กลุ่มตัวอย่างคือ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 
29 วัน และเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน สัญชาติไทย ได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง มีประวัติข้อมูลครบถ้วน  และยินยอมประเมินพัฒนาการ ใช้การสุ่มแบบ ล าดับ ขั้น       
(Three-Stages Custer Sampling) โดยมีจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 1-12 เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ ง   
สุ่มได้ทั้งสิ้น 31 จังหวัด จากนั้นสุ่มเลือก ต าบลให้เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง และสุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี 
เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม เก็บข้อมูล ระหว่าง เดือนเมษายน 2557 – มกราคม 2558 ได้จ านวน
ตัวอย่างที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ท้ังสิ้น 9986 ราย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก  แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  และแบบประเมินพัฒนาการเด็ก Denver II (ฉบับภาษาไทย)  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย  สถิติเชิงพรรณนา  และการวิเคราะห์ถดถอย โลจิสติก (Logistic Regression 
analysis)  เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ  กับพัฒนาการเด็ก 

สรุปผลการวิจัย 

 ในภาพรวมของเด็กปฐมวัยไทย พบว่า เป็นเด็กหญิง มากกว่าเด็กชายเล็กน้อย คือ เด็กหญิง 
ร้อยละ 51.5 อยู่ในช่วงอายุ 0-2 ปี ร้อยละ 56.3 และ 3-5 ปี  ร้อยละ 43.7 โดยเด็กร้อยละ 62.0  ได้รับ
การดูแลโดยแม่ รองลงมาเป็นการดูแลโดย ปูุ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 31.6  และมีเพียง ร้อยละ 2.6 ที่ดูแล
โดยพ่อ ลักษณะครอบครัวมากกว่าร้อยละ 60 เป็นครอบครัวขยาย 
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ปัจจัยด้านแม่  พบว่า ร้อยละ 70  แม่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี อายุเฉลี่ย  29 ปี แม่มากกว่าครึ่ง
จบการศึกษามัธยมศึกษา และ 1 ใน 3 มีอาชีพรับจ้าง  ส่วนอายุเม่ือตั้งครรภ์ พบว่า ร้อยละ 70 ตั้งครรภ์
เมื่ออายุ 20-35 ปี เป็นแม่วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี)  ร้อยละ 20.0 โดยมีแม่ที่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า  
15 ปี ร้อยละ 0.6 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า แม่ไปฝากครรภ์เกือบทั้งหมด โดยไปฝากครรภ์       
ในโรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ  29.8 และ 25.0 ตามล าดับ        
มีการฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ  60.1  มีเพียงร้อยละ  49.7 ที่มีการฝากครรภ์
ครบ  5 ครั้งตามเกณฑ์  ในด้านภาวะสุขภาพของแม่ พบว่า แม่ร้อยละ  9.0 มีโรคประจ าตัว โรคที่
เป็นมากท่ีสุด คือ ธาลัสซีเมีย ร้อยละ 2.0  ภูมิแพ้ และ โลหิตจาง ร้อยละ 1.8 และ 1.7 ตามล าดับ ส่วน
การติดเชื้อของแม่ระหว่าง   การตั้งครรภ์ พบร้อยละ 0.8 เป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะ     แม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 4.8 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมาก 
คือ ความดันโลหิตสูง    ร้อยละ 2.3 และ เบาหวาน ร้อยละ 1.4  ส่วนการได้รับยาเสริมไอโอดีนขณะ
ตั้งครรภ์  มีแม่ได้รับยาเสริมไอโอดีน ร้อยละ 70.1  และ แม่รับประทานยาเสริมไอโอดีนทุกวัน ร้อยละ  
59.6  นอกจากนี้ยังพบว่า   มีแม่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ  1.7 โดยร้อยละ 0.7 ดื่ม 1-2 
ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ์    

ลักษณะโดยภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมของเด็กปฐมวัยไทย  พบว่า 3 ใน 5  มีแม่เป็นผู้ดูแล 
และ 1 ใน  3 มีปูุ ย่า ตา ยาย  เป็นผู้แลดูแล อายุเฉลี่ยของผู้ดูแล 38 ปี อยู่ในช่วงอายุ  25-29 ปี      
มากที่สุด ร้อยละ 15.2 โดยผู้ดูแลจบการศึกษาชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด รองลงมาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือ ปวช.  ร้อยละ 43.1  และ 42.3  ตามล าดับ ประมาณ 1 ใน 3 ไม่ได้ท างานหรือเป็น
แม่บ้าน รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  29.0  ลักษณะครอบครัว เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 
64.8 และเป็นครอบครัว 3 วัยซึ่งสมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย ร้อยละ  82.3  
ส่วนรายได้ครอบครัวต่อเดือน มีรายได้เฉลี่ย 16,527.39 บาท น้อยที่สุด  300 บาท มากที่สุด 800,000  
บาท  โดยครอบครัวครึ่งหนึ่งมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน  ครอบครัวร้อยละ  38.8 รายได้     
ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน และร้อยละ  22.2  รายได้เพียงพอมีเหลือเก็บ ส่วนกิจกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก มีเด็กมากกว่า ร้อยละ 70  ที่สมาชิกในครอบครัวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เล่นกับเด็ก        
โดยเด็กอายุ  3-5 ปี มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถึง 93.4 พบว่า ครอบครัวมีการเล่นกับเด็กอย่าง          
มีคุณภาพ   ไม่ถึงครึ่ง  รวมทั้งการเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพมีไม่ถึง ร้อยละ 20 ส่วนการเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนพ่อ แม่ ในคลินิกฝากครรภ์ ร้อยละ 42.6 และ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี ร้อยละ  20.3  

ปัจจัยด้านเด็กปฐมวัยไทย  ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่คลอดครบก าหนดมากกว่า ด้วยวิธีการคลอด
ปกติ ร้อยละ 67.0  มีน้ าหนักแรกเกิด น้อยกว่า 2,500  กรัม ร้อยละ  9.5  ร้อยละ 97.5 มีภาวะ
ออกซิเจนที่ 1 นาทีเม่ือแรกเกิด เป็นปกติ และร้อยละ  99.3  มีภาวะออกซิเจนเมื่อ 5 นาทีแรกเกิดเป็น
ปกติ  มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ร้อยละ 18.2 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมาก คือ ตัวเหลือง  ร้อยละ 
15.9 และได้รับออกซิเจน ร้อยละ 2.5   และพบว่าเด็กมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 4.9  โดยพบ โรคหอบหืด
มากที่สุด ร้อยละ 2.1  มีปัญหาสุขภาพช่องปากร้อยละ 38.2  กินนมแม่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 
21.0 ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กเม่ืออายุ 6 เดือนขึ้นไป  ร้อยละ  18.5 ส่วนภาวะโภชนาการ มากกว่าร้อย
ละ 70 เด็กมีรูปร่างสมส่วน กลุ่มท่ีเหลือค่อนข้างไปทางผอม และ เตี้ย 
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สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการรวมสมวัย ร้อยละ 72.8  
โดยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านภาษามากท่ีสุด ร้อยละ  19.7 รองลงมาเป็นพัฒนาการสงสัยล่าช้า ด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  และ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 18.9,  7.5  และ 
6.7 ตามล าดับ  เมื่อจ าแนกเป็น กลุ่มอายุ  0-2 ปี และ 3-5 ปี พบว่าเด็กอายุ 0-2  ปี มีพัฒนาการรวม
สมวัยร้อยละ 78.1 มากกว่าเด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการรวมสมวัย ร้อยละ 66.0  เมื่อพิจารณา
พัฒนาการแต่ละด้านในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า เด็กทุกกลุ่มอายุ มีพัฒนาการล่าช้าด้านสังคมและการ
ช่วยเหลือตนเองเท่ากัน แต่เด็กอายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ล่าช้า มากกว่า เด็กอายุ  
3-5 ปี  ในขณะที่เด็กอายุ  3-5 ปี  มีพัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และด้านภาษา มากกว่า    
เด็กอายุ 0-2 ปี มากกว่า 2 เท่า  และหากพิจารณารายเขตสุขภาพ  พบว่า เขตสุขภาพท่ีมีพัฒนาการ
รวมสมวัยมากที่สุด  ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 85.6   ส่วนเขตสุขภาพที่มีเด็กพัฒนาการรวมสมวัย
น้อยที่สุด  ได้แก่เขตสุขภาพท่ี 10  ร้อยละ 56.6 และเม่ือพิจารณาถึงพัฒนาการรายด้าน ของแต่ละเขต
สุขภาพ พบว่า  เขตที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองมากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพ    
ที่ 10 ส่วนด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กพบพัฒนาการล่าช้ามากที่สุดในเขตสุขภาพที่ เขตสุขภาพท่ี 7  และ     
ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่พบเขตที่มีเด็กพัฒนาการล่าช้ามากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 8  ส่วนพัฒนาการ      
ที่ล่าช้ามากที่สุดคือด้านภาษานั้น  เขตสุขภาพท่ี 10  มีเด็กพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเขตอ่ืน ๆ   

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
 ปัจจัยด้านแม่ พบว่า ปัจจัยด้านแม่บางปัจจัยมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้แก่  
อายุปัจจุบัน   โดยแม่ท่ีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ในช่วงอายุอื่นๆ 
และ  เด็กมีแม่อายุระหว่าง 36-44 ปี มีโอกาสที่จะพัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่อายุ 20-35 ปี  1.3 เท่า   
ระดับการศึกษา   แม่ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า มากกว่าแม่ท่ีจบการศึกษา    
สูงกว่าในทุกระดับ และโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในแม่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ จบระดับประถม
ศึกษา  และมัธยมศึกษา มีมากกว่าแม่ท่ีจบปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2.1 , 1.6 และ 1.2 เท่า ตามล าดับ  
อาชีพ  แม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด ร้อยละ  34.3 รองลงมาเป็น
แม่ท่ีมีอาชีพรับจ้าง  และเม่ือเปรียบเทียบความเสี่ยงในแต่ละอาชีพของแม่  พบว่า แม่ที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม และ รับจ้าง โอกาสที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้า  มีมากกว่าแม่ท่ีมีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
1.9 และ 1.4 เท่า  ตามล าดับ  อายุแม่เมื่อตั้งครรภ์   แม่ท่ีมีอายุเมื่อตั้งครรภ์ 36 ปีขึ้นไป พบเด็กมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีมีอายุเมื่อตั้งครรภ์ไม่เกิน 35 ปี  และเมื่อพิจารณาความเสี่ยง  พบว่า 
แม่ท่ีมีอายุ 36 ปีขึ้นไป  มีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีอายุเมื่อตั้งครรภ์อยู่ระหว่าง 
20-35 ปี  1.2 เท่า  การฝากครรภ์     แม่ท่ีฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
มากกว่า และมีโอกาสที่เด็กจะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า มากกว่าแม่ท่ีฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 1.2 
เท่า      การคลอด   แม่ท่ีคลอดปกติ  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า มากกว่าแม่ท่ีคลอดผิดปกติ  โรค
ประจ าตัว  แม่ที่มีโรคประจ าตัว  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 32.9 และมีโอกาสที่เด็กจะมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีไม่มีโรคประจ าตัว 1.3 เท่า  ภาวะแทรกซ้อน ขณะตั้งครรภ์ แม่ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  ร้อยละ 38.2 และมีโอกาสที่เด็กมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า แม่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 1.7 เท่า การได้รับยาเสริม
ไอโอดีนขณะตั้งครรภ์  แม่ที่ไม่ได้รับยาเสริมไอโอดีน  พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีได้รับ
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ยาเสริมไอโอดีน  และเด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่ได้รับยาเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงต่อการเกิด
พัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีได้รับยาเสริมไอโอดีน 1.1 เท่า ส่วนปัจจัยด้านแม่ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการเด็ก ได้แก่  การติดเชื้อของแม่ขณะตั้งครรภ์ 

 ปัจจัยแวดล้อม   อายุผู้ดูแล เด็กท่ีมีผู้ดูแลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
มากกว่าเด็กท่ีมีผู้ดูแลในกลุ่มอายุอื่นๆ  และ เด็กที่มีผู้ดูแลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีโอกาสที่จะพัฒนาการ
สงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีผู้ดูแลมีอายุระหว่าง  20-39 ปี 1.2 เท่า  ระดับการศึกษาของผู้ดูแล  เด็กท่ีมี
ผู้ดูแลที่ไม่ได้เรียนหนังสือพบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีผู้ดูแลที่จบการศึกษาในทุกระดับ 
และเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในกลุ่มที่ผู้ดูแลไม่ได้เรียนหนังสือ  และจบชั้นประถมศึกษา  มีมากกว่า
เด็กท่ีมีผู้ดูแลจบปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 1.5 และ 1.3 เท่า ตามล าดับ    อาชีพของผู้ดูแล โดย
เด็กท่ีมีผู้ดูแลประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า  เด็กท่ีมีผู้ดูแลประกอบ
อาชีพ อื่น ๆ   และ เด็กท่ีมีผู้ดูแลประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
มากกว่าเด็กท่ีมีผู้ดูแลมีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  1.9 เท่า  ลักษณะครอบครัว  ในครอบครัวเดี่ยว
มีเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า มากกว่าครอบครัวขยาย   และมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า
เด็กท่ีอาศัยในครอบครัวขยาย 1.1 เท่า  รายได้ครัวเรือน  โดยครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 
10,000 บาท    พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า ครอบครัวที่มี รายได้ครัวเรือนมากกว่า 10,000 
บาทข้ึนไป   และโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 10,000 
บาทและอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท  มีมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือน 20,001 บาทขึ้นไป 
1.7 และ 1.3 เท่า ตามล าดับ ส่วนความเพียงพอของรายได้   เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ
และมีหนี้สินมีพัฒนาสงสัยล่าช้ามากที่สุด ร้อยละ 29.4 และมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
มากกว่าเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บ 1.4 เท่า    การเล่นกับเด็ก  โดย
ครอบครัวที่ไม่มีการเล่นกับเด็กพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าครอบครัวที่เล่นกับเด็ก และ 
ครอบครัวที่ไม่เล่นกับเด็ก   จะมีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าครอบครัวที่เล่นกับเด็ก
อย่างมีคุณภาพ 1.4 เท่า   การเล่านิทาน  โดยครอบครัวที่ไม่เล่านิทานให้เด็กฟัง  พบเด็กมีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้ามากกว่าครอบครัวที่เล่านิทานให้เด็กฟัง  และ ครอบครัวที่ไม่เล่านิทานให้เด็กฟังจะมีโอกาสที่
เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่ากลุ่มที่เล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพ 1.4 เท่า   

 ปัจจัยด้านเด็ก  อายุครรภ์เมื่อคลอด   เด็กท่ีคลอดก่อนก าหนดจะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
มากกว่าเด็กท่ีคลอดครบก าหนด และเด็กคลอดก่อนก าหนดมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า
เด็กท่ีคลอดครบก าหนด 1.3 เท่า  น้ าหนักแรกคลอด  เด็กที่มีน้ าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีน้ าหนักเมื่อแรกเกิด 2,500 กรัมขึ้นไป และ มีโอกาสที่เด็กมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีน้ าหนักแรกคลอด 2,500 กรัมขึ้นไป 1.3 เท่า   การได้รับยาเสริม
ธาตุเหล็ก มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเด็กท่ีไม่ได้รับยาเสริมธาตุ
เหล็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  มากกว่า รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีได้รับยา
เสริมธาตุเหล็ก 1.2 เท่า   ภาวะออกซิเจนที่ 1 และ 5 นาที พบว่า  เด็กที่ขาดออกซิเจน ที่ 1 และ 5 
นาที  มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีภาวะออกซิเจนปกติท่ี 1 และ 5 นาที และ เมื่อภาวะ
ออกซิเจนที่ 1 นาที เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจน  มีโอกาสพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีภาวะ
ออกซิเจนเมื่อ 1 นาทีปกติ 1.8  ในขณะที่เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจน ที่ 5 นาที มีโอกาสพัฒนาการสงสัย
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ล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีภาวะออกซิเจนปกติถึง  3.6 เท่า   ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของเด็ก พบเด็กท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและมีโอกาสที่เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็ก
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 1.1 เท่า  โรคประจ าตัวของเด็ก  โดยเด็กท่ีมีโรคประจ าตัวจะมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 32.2 และมีโอกาสที่เด็กที่มีโรคประจ าตัวมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า
เด็กท่ีไม่มีโรคประจ าตัว 1.3 เท่า ส่วนการกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเด็กท่ีกินและไม่กินนมแม่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าใกล้เคียงกัน   

อภิปรายผลการวิจัย 

สถานการณ์ของพัฒนาการรวมของเด็กปฐมวัยไทย ณ ปี พ.ศ. 2557 มีพัฒนาการรวมสมวัย 
ร้อยละ 72.8 สูงกว่า ผลการส ารวจพัฒนาการเด็ก 1-5 ปี ของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย          
ในปี 2550  ที่พบภาพรวมของเด็กทุกกลุ่มอายุมีพัฒนาการทุกด้านปกติ  ร้อยละ 66.7 หากพิจารณา
พัฒนาการตามกลุ่มอายุ  ซึ่ง พบว่า  พัฒนาการของเด็ก อายุ 0-2 ปี และอายุ 3-5 ปี ของประเทศไทย   
(ไม่รวม กรุงเทพมหานคร)  ในปี 2557 มีพัฒนาการรวม ร้อยละ 78.1 และ 66.0 ซึ่งดีขึ้นกว่าการส ารวจ
ของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยในปี 2550  ที่พัฒนาการของเด็ก 1-3 ปี และ 4-5  ปี มี
พัฒนาการรวมสมวัยร้อยละ 74.6 และ 57.9 ตามล าดับ2  และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พัฒนาการ
ด้านภาษาสงสัยล่าช้ามากที่สุดโดยเฉพาะในเด็ก 3-5 ปี  มีพัฒนาการด้านภาษาสงสัยล่าช้า ร้อยละ 27.8 
สอดคล้องกับการศึกษาสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2552 ที่ผลการประเมินในด้านต่าง ๆ 
พบว่า ด้านที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ด้านภาษา  โดยเฉพาะเด็ก 4-5 ปี มี
พัฒนาการล่าช้าร้อยละ 64.5 รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 2    โดยสรุปพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยไทยใน    ปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับพัฒนาการเด็กในปี 2550 และ 2552  แต่แนวโน้มยังคง
เป็นไปในทิศทางเดิม คือ เด็กโต (อายุ 3-5 ปี) จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กเล็ก (อายุ 0-2 ปี)  
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินพัฒนาการด้านกล้ามมัดเล็กพร้อมกับพัฒนาการด้านภาษา โดยเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าทั้ง 2 ด้าน  อาจส่งผลต่อสติปัญญาของเด็กในอนาคต   จากการวิจัย  พบว่า  มีเด็กท่ีมี
พัฒนาการสงสัยช้า  ทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ  6  

เมื่อพิจารณา พัฒนาการด้านภาษา  แม้ว่าจะ มีสถานการณ์ดีขึ้น กว่าการศึกษาสุขภาวะของ
เด็ก และวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2552 แต่ยังคงมีพัฒนาการล่าช้าอยู่มาก  ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนช่วยให้เด็กมี
การพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วคือสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 50 เช่นการมี
ปฏิสัมพันธ์  การพูดคุยระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู การได้เล่นกับเด็กอ่ืนหรือผู้เลี้ยงดูเป็นประจ า การอ่าน
หนังสือร่วมกับเด็ก เป็นต้น แต่ปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงและใช้เวลากับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก ซึ่งผลจาก
การวิจัยนี้พบว่าสมาชิกในครอบครัวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กโดยเฉพาะเด็ก 3-5 ปี 
ร้อยละ 93.4  และ  ในเด็ก 0-2 ปี  ร้อยละ 78.0   โดยเด็ก 0-2 ปี และ 3-5 ปี  ใช้เวลาในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันธรรมดา มากกว่า 1 ชั่วโมง   ร้อยละ  33.9  และ 42.2 และวันหยุดมากกว่า        
2 ชั่วโมง  ร้อยละ  21.3  และ  29.1  ตามล าดับ  โดยพบว่า แม่ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ   
สูงกว่า มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับเด็กมากกว่าแม่ท่ีจบการศึกษาระดับที่ต่ ากว่า และครอบครัวที่มี
รายได้เหลือเก็บจะมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ หรือไม่เพียงพอและมี
หนี้สิน และหากผู้ดูแล เป็น ลุง ปูา น้า อา จะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กถึง ร้อยละ 
85.4  ในขณะที่ผู้ดูแลเป็นปูุ ย่า ตา ยาย จะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเด็ก ร้อยละ 82.4 น้อยกว่า  พ่อ 
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และ แม่ท่ีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก ร้อยละ 84.3 และ 83.7 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการส ารวจ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปี 2550 ที่พบว่า เด็ก
เกือบทุกคนได้ดูโทรทัศน์ เด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์เพิ่มขึ้นตามวัย เด็กปฐมวัยดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 
1.9 ชั่วโมง21   การปล่อยให้เด็กใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ เล่นเกมส์  เล่นอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อปัญหา
ด้านสมาธิ    การเรียน  การนอน  และการกินในเด็ก  โดยสถาบัน American Academy of 
Pediatrics   ให้ค าแนะน าว่าไม่ควรให้เด็กอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ดูโทรทัศน์หรือใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง 22  
ซึ่งสอดคล้อง   กับเด็กที่มีปัญหาการพูดล่าช้าที่พบมากขึ้นในประเทศไทย โดยพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็ก ปัจจัยหนึ่งคือการปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ตาม
ล าพัง23  ในขณะที่กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก โดยเฉพาะ การเล่านิทาน  หรือการอ่าน
หนังสือกับเด็กปฐมวัย  นับเป็นการให้เวลาคุณภาพกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาโครงการ Reach Out and Read เพ่ือส่งเสริมการอ่านและนิสัยรักการ
อ่านในเด็ก ผลจากโครงการดังกล่าว พบว่า พัฒนาการทางค าศัพท์ ความเข้าใจ และการใช้ภาษาของ
เด็กดีข้ึน21   ผลจากการวิจัย พบว่า สมาชิกในครอบครัวไม่เล่านิทานให้เด็กฟัง เกือบครึ่ง  ทั้งในเด็ก 0-2 
และ 3-5 ปี       โดยพบว่า แม่ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จะเล่านิทานให้เด็กฟัง
มากกว่าแม่ท่ีจบการศึกษาต่ ากว่า  รวมทั้งเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เหลือเก็บจะมีการเล่านิทานให้
เด็กฟังมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ  หรือไม่เพียงพอและมีหนี้สิน  ทั้งนี้ การเล่านิทานให้เด็กฟัง
อย่างมีคุณภาพ  คือการเล่านิทาน   ทุกวันอย่างน้อยวันละ 10 นาที การวิจัยนี้ พบว่า การเล่านิทานให้
เด็กฟัง มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดย เด็กที่ครอบครัวไม่เล่านิทานให้ฟังมีความเสี่ยงต่อ
พัฒนาการรวมสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีได้รับการเล่านิทานอย่างมีคุณภาพ  1.4 เท่า   ในขณะที่การเล่น
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาการด้านร่างกาย   สติปัญญา รวมทั้งพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ของ 
เด็ก51 แต่จากการวิจัย พบว่า สมาชิก  ในครอบครัวไม่มีการเล่นกับเด็ก ร้อยละ 6.8 โดยพบว่า แม่ท่ีจบ
การศึกษาสูงกว่าจะมีการเล่นกับเด็กอย่างมีคุณภาพมากกว่า กล่าวคือ แม่ที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า มีการเล่นกับเด็ก   อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 47.5 ในขณะที่แม่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ มีการ
เล่นกับเด็ก ร้อยละ 31.6  โดยหากผู้ดูแลเป็นพี่จะมีการเล่นกับเด็กมากที่สุด ร้อยละ 69.2  ในขณะที่
ดูแลเป็น ปูุ ย่า ตา ยาย มีการเล่นกับเด็กอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 48.6 ใกล้เคียงกับ พ่อ และ แม่ ที่มีการ
เล่นกับเด็กกับเด็กอย่างมีคุณภาพ    ร้อยละ 47.5 และ 44.2 ตามล าดับ และ ครอบครัวที่มีรายได้เหลือ
เก็บ  จะมีการเล่นกับเด็กมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ หรือ ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน 

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กในภาพรวมดี
ขึ้น การวิจัยนี้ พบว่า  อายุของแม่  ทั้งอายุ ณ วันสัมภาษณ์  และ อายุเมื่อตั้งครรภ์ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ  แม่ท่ีมีอายุมากกว่า จะมีเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า   ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเกิด
ปัจจัยทางด้านชีวภาพของแม่  คือ  แม่ท่ีตั้งครรภ์เมื่ออายุมากจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สูง   ผลการวิจัย  พบว่า แม่ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีโรคประจ าตัว    
ร้อยละ 8.4 และภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 3.72  ในขณะที่แม่ที่มีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป มีโรคประจ าตัว 
ร้อยละ 11.5 และมีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ  8.8   โดยเด็กท่ีเกิดจากแม่อายุไม่เกิน 35 ปี   มีภาวะขาด
ออกซิเจนที่  1 นาที ร้อยละ 2.4  ในขณะที่เด็กที่เกิดจากแม่ที่อายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป มีภาวะขาด
ออกซิเจน ร้อยละ 3 นอกจากนี้ ยังพบว่า แม่ท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี มากกว่าร้อยละ 45 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ขณะที่แม่อายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 60 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
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ส่วนการเลี้ยงดู พบว่า แม่ท่ีอายุไม่เกิน 35 ปี มากกว่าร้อยละ 45.8 มีการเล่นกับเด็กอย่างมีคุณภาพ 
ในขณะที่แม่ที่อายุตั้งแต่ 36  ปีขึ้นไป มีการเล่นอย่างมีคุณภาพกับเด็กน้อยกว่าร้อยละ 44.9 จากข้อ
ค้นพบดังกล่าวข้างต้น   จะเห็นว่า  แม่ท่ีอายุไม่เกิน 35 ปี มีปัจจัยทางบวกต่อพัฒนาการเด็กสมวัย 
มากกว่าแม่ท่ีมีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป  การศึกษาของแม่  และ ผู้ดูแล มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  ทั้งนี้เนื่องจาก ผลการศึกษา  พบว่า  ผู้ดูแลเด็กมากกว่าครึ่งคือแม่  ดังนั้น  ทั้งการศึกษาของแม่
และผู้ดูแลจึงท าให้ผลการวิจัยเป็นไปในทางเดียวกัน คือแม่ที่มีการศึกษาสูงจะมีลูกท่ีพัฒนาการสมวัย
มากกว่าแม่ท่ีจบการศึกษาต่ า กว่า  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของต่างประเทศ 10,11,12   โดยการศึกษา
ของแม่  หรือผู้ดูแลที่สูงขึ้นเป็นโอกาสให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และมีช่องทางมากขึ้นในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   รวมทั้งคนที่มีความรู้ย่อมน าไปสู่การมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการที่แม่เกือบทั้งหมด มีประวัติการไปฝาก
ครรภ์  และการ  ฝากครรภ์ที่จะเกิดประโยชน์มากต่อการตั้งครรภ์คือ  การฝากครรภ์ทันทีเม่ือทราบว่า
ตั้งครรภ์  จะช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติของภาวะสุขภาพแม่ระหว่างการตั้งครรภ์  รวมทั้งได้รับ
การดูแลส่ง เสริม สุขภาพ    และเตรียมความพร้อมของ  แม่ก่อนคลอด  จากการวิจัยพบว่า   แม่ที่จบ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า  ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ถึง  ร้อยละ 65.7  ฝากครรภ์ครบ  5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 61.9   เล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพ   ร้อยละ 26.3   และเล่นกับเด็กอย่างมี
คุณภาพ   ร้อยละ 47.5  ในขณะที่แม่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และแม่ท่ีจบชั้นประถมศึกษามีการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 46.4 และ 55.9 ตามล าดับ  ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 42.6 
และ 48.8 ตามล าดับ เล่านิทานให้ลูกฟังอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 19.6 และ 15.8 ตามล าดับ และการ
เล่นอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 31.6 และ 43.1 ตามล าดับ ส่วนอาชีพของแม่   มีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการเด็กเช่นเดียวกัน  โดยแม่ท่ีมีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   พบเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าน้อยท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการศึกษา  และรายได้ค่อนข้างสูง    กล่าวคือ  แม่ท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ     ร้อยละ 60.3 มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ในขณะที่แม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพบเด็ก
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด จบการศึกษา ปริญญาตรี/สูงกว่า และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 2.2  
และ 5.2 ตามล าดับ ส่วนรายได้ พบว่าแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม   ร้อยละ 67.5 มีรายได้ไม่เกิน      
10,000 บาท  อย่างไรก็ตาม แม่ที่ไม่ได้ท างาน จะมีเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าน้อยกว่าแม่ท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้าง  ซึ่งเป็นไปได้ว่าแม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง  มีโอกาสในการส่งเสริม
พัฒนาการให้กับเด็กได้มาก ผลจากการวิจัยพบว่า แม่ท่ีไม่ได้ท างาน  มีการเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 17.6 มากกว่าแม่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้าง   และเกือบครึ่งมีการเล่น
กับเด็กอย่างมีคุณภาพ   และแม่ที่มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  น้อยที่สุด ร้อยละ 14.8 
ขณะที่แม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมากที่สุด ร้อยละ 29.4  ซึ่งจาก
ผลการวิจัยนี้พบว่า แม่ท่ีไม่ได้ท างานมีการศึกษาสูงกว่าแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม กล่าวคือ แม่ที่ไม่ได้
ท างาน  จบการศึกษา ปริญญาตรี/สูงกว่า  และไม่ได้เรียนหนังสือ  ร้อยละ 7.6 และ 1.7 ตามล าดับ  

การดูแลระหว่างตั้งครรภ์แม่ได้รับ ยาบ ารุงเสริม ไอโอดีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ จากการศึกษางานวิจัยแบบ Meta - analysis พบว่า เด็กอายุน้อยกว่า 
5 ปี ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็กท่ีไม่ขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด14 และการขาด
สารไอโอดีนท าให้ระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กและวัยรุ่นลดลงเฉลี่ย 13.5 จุด15 จากการวิจัยนี้ พบว่า      
มีแม่เพียงร้อยละ 56.8 ที่ได้รับยาบ ารุงเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ และจากข้อมูลปริมาณไอโอดีนใน
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ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์  พ.ศ. 2556 ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย 52   พบว่า ปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร ถึงร้อยละ 51.3   ดังนั้นในกระบวนการของการ
ฝากครรภ์  สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ    จึงควรให้ความส าคัญกับการ จ่ายยาบ ารุงครรภ์เสริม
ไอโอดีน รวมทั้งให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในการรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ  ผลจากการวิจัย  พบว่า   
สถานบริการที่แม่ไปใช้บริการฝากครรภ์มากที่สุด  ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 29.2 รองลงมาเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 24.5 และ 21.7 
ตามล าดับ โดยสถานบริการที่แม่ไปฝากครรภ์  และได้รับยาบ ารุงเสริมไอโอดีนมากที่สุด  ได้แก่  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สังกัดกรมอนามัย) ร้อยละ 77.8  รองลงมาเป็นโรงพยาบาลชุมชน  และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ  63.8  และ  61.5 ตามล าดับ  ในขณะที่ แม่ท่ีไปฝากครรภ์
คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน ได้รับยาเสริมไอโอดีน ร้อยละ 46.1  

การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ของแม่ขณะตั้งครรภ์  จะท าให้เกิดความผิดปกติ กับทารก
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์  บริเวณ ใบหน้า แขน ขา และการเจริญเติบโต  รวมทั้งพบปัญหาทางด้านพฤติกรรม   
และความสามารถทางสติปัญญา  ในต่างประเทศ พบว่า กลุ่มอาการผิดปกติของทารกในครรภ์จากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาทั่วโลก พบประมาณ 9 รายต่อเด็กเกิด 1,000 คน17 และจากการวิจัยนี้มีแม่ที่
ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ร้อยละ 1.6 แม้จะมีจ านวนเล็กน้อยแต่ เป็นความเสี่ยง    
ซึ่งผลการวิจัย พบว่า แม่ที่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าถึง ร้อยละ 30.1     
โดยพบในแม่ที่มีอาชีพรับจ้าง และ ค้าขาย มากที่สุด ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ  ร้อยละ 1.8 และพบในแม่ท่ี
มีการศึกษาน้อย กล่าวคือ พบแม่ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ในแม่ท่ีจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และแม่ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ  ร้อยละ 2.6 และ 1.9 ตามล าดับ ในขณะที่แม่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.2 แม่ที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีรายได้    ไม่เกิน 10,000 บาท ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ มากท่ีสุด   
ร้อยละ 2.1  ดังนั้นการฝากครรภ์จึงควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ เกี่ยวกับโทษ
ของแอลกอฮอล์ต่อทารกในครรภ์เพ่ิมข้ึนด้วย   

ภาวะสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ของแม่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  หากแม่มีโรคประจ าตัวหรือ
มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ จะท าให้เกิดผลกระทบต่อทารกท่ีอยู่ในครรภ์ เช่น  การคลอดก่อน
ก าหนด  หรือมีภาวะน้ าหนักตัวเด็กมากหรือน้อยกว่าปกติได้  การวิจัยนี้  แม่ที่มีโรคประจ าตัว จะมีเด็ก
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 32.9 และเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีโรคประจ าตัวมีโอกาสเสี่ยงต่อการมี
พัฒนาการล่าช้า 1.3 เท่าของเด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่มีโรคประจ าตัว นอกจากนี้ยังพบว่า แม่ที่มีโรค
ประจ าตัว มี เด็กคลอดก่อนก าหนด  ร้อยละ 17.6  น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 13.4  
และมีภาวะขาดออกซิเจน เมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 5.7 และ 2.9 ตามล าดับ  ในขณะที่   
แม่ท่ีไม่มีโรคประจ าตัว มีเด็กคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 9.6  เด็กมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
ร้อยละ 9.2  และมีภาวะขาดออกซิเจน เมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 2.3 และ 0.5 ตามล าดับ  
ส่วนแม่ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์จะมีเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 38.2 และเด็กท่ีเกิดจาก
แม่ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้ามากกว่าแม่ท่ีไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 1.7 เท่า นอกจากนี้ยัง พบว่า แม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ มี เด็กคลอดก่อน
ก าหนด ร้อยละ 26.6 น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 22.4 และมีภาวะขาดออกซิเจน    
เมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 12.1 และ 6.1 ตามล าดับ  ในขณะที่แม่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
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ระหว่างตั้งครรภ์ มีเด็กคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 9.6 น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.9 
และมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 2.0 และ 0.4 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเทียบ
ความรุนแรงของปัญหาจะเห็นได้ว่า แม่ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์มีความรุนแรงของปัญหา
มากกว่าแม่ท่ีมีโรคประจ าตัว  ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับระบบการเฝูาระวังขณะตั้งครรภ์ และการ
ประเมินภาวะเสี่ยงของแม่ตั้งครรภ์อย่างจริงจัง    

ลักษณะครอบครัว  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  โดยครอบครัวเดี่ยวจะมีเด็ก
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า ครอบครัวขยาย ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวขยายจะได้รับ
การดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด รวมทั้งเด็กมีโอกาสได้สื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวได้หลากหลาย ซึ่งส่งผล
ต่อพัฒนาการเด็ก  จากการวิจัย   พบว่าในครอบครัวขยาย มีการเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพ    
ร้อยละ 19.2  และไม่เล่านิทานให้เด็กฟัง ร้อยละ 48.6 ขณะที่ครอบครัวเดี่ยวมีการเล่านิทานอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 16.2 และไม่เล่านิทานให้เด็กฟัง ร้อยละ 49.5  ส่วนการเล่นอย่าง มีคุณภาพใ น
ครอบครัวขยาย   มีการเล่นร้อยละ  46.3 และไม่เล่นกับเด็ก ร้อยละ 7.0 ส่วนครอบครัวเดี่ยวมีการเล่น
กับเด็ก ร้อยละ 44.5 และไม่เล่นกับเด็ก ร้อยละ 6.6 ในขณะที่พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์      
ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก  พบว่า ในครอบครัวขยายมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใกล้เคียงกับครอบครัวเดี่ยว 
กล่าวคือ ในครอบครัวขยายมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก ร้อยละ 83.9             
ส่วนครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 82.4 

 รายได้ของครอบครัวเป็นปัจจัยแวดล้อมท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก โดยเด็กท่ีอยู่ใน
ครอบครัวที่มีรายได้น้อย จะส่งผลต่อพัฒนาการและสติปัญญาของเด็ก 18   ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้  พบว่า 
เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้มากกว่าจะมีพัฒนาการสมวัยมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ ากว่า        
โดยพบว่า เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงหรือมีหนี้สิน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 29.4 
มากกว่าเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บท่ีเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 
22.8 และโอกาสของเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ และรายได้ไม่เพียงพอ/มีหนี้สิน มีโอกาส
เสี่ยงต่อพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บ 1.3 และ 
1.4 เท่า ตามล าดับ  และยังพบว่า รายได้ของครอบครัว แปรผันตรงกับระดับการศึกษาของแม่ และ พ่อ 
โดยพบว่า แม่ และ พ่อที่จบปริญญาตรี/สูงกว่า ครอบครัวจะมีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท/เดือน      
ร้อยละ 51.8 และ 56.9 ตามล าดับ  ในขณะที่ แม่และพ่อ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ครอบครัวมี่รายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 75.6 และ 68.2  ตามล าดับ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าทั้งระดับการศึกษา และ 
รายได้ของครอบครัวที่สูงกว่า ซึ่งเป็นโอกาสที่เด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีนั้น จะอยู่ในกลุ่มคน
เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามผลจากการวิจัย พบว่า ครัวเรือน ครึ่งหนึ่งมีรายได้ ไม่เกิน 10,000  บาท/เดือน 
ดังนั้นจะท าอย่างไรให้เด็กเกือบครึ่งได้มีโอกาสมากข้ึนในการเข้าถึงการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม 
ซึ่งข้อมูลจากการวิจัย พบว่า ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอหรือมีหนี้สินจะไปใช้บริการฝากครรภ์ใน
หน่วยงานภาครัฐถึง ร้อยละ 83 ในขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บ จะไปฝากครรภ์
ในสถานบริการของรัฐ ร้อยละ 71.4 ดังนั้นการจัดบริการของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการส่งเสริม
พัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  เช่น การให้บริการในคลินิกฝากครรภ์  โรงเรียนพ่อ แม่ 
เป็นต้น    

การขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก จากการเก็บข้อมูล
ของประเทศก าลังพัฒนา พบว่า เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดและรอดชีวิตของหน่วยทารก
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แรกเกิดวิกฤติ จะพบความผิดปกติของการตรวจระบบประสาท ร้อยละ 3153  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้
พบว่ามีเด็กขาดออกซิเจน  และขาดออกซิเจนรุนแรง เมื่อแรกเกิดที่ 1 นาที ร้อยละ 2.3 และท่ี 5 นาที 
ร้อยละ 0.6  แม้จะพบไม่มาก แต่จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดมีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการเด็ก โดยพบว่า เด็กท่ีขาดออกซิเจน ที่ 1 และ 5 นาที มีความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า
มากกว่าเด็กท่ีมีภาวะออกซิเจนเป็นปกติ  1.8  และ 3.6 เท่าตามล าดับ ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับ
การเฝูาระวัง ในขั้นตอนการรอคลอด และระหว่างคลอด เพื่อปูองกันการเกิดภาวะ      ขาดออกซิเจนใน
เด็กแรกเกิด 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จากผลการวิจัย แม้จะไม่พบความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก        
แต่อย่างไรก็ตาม การกินนมแม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านบวกกับเด็ก การกินนมแม่นอกจากจะ
ได้สารอาหารที่มีประโยชน์มากแล้ว   ยังสร้างสัมผัสรักจากแม่ ส่งผ่านไปยังภาษากาย ด้วยการโอบอุ้ม   
การโต้ตอบระหว่างแม่และลูก  เป็นพื้นฐานส าคัญของ กระบวนการ เรียนรู้  และตอบสนองต่อ               
สิ่งเร้าประสาทสัมผัสทุกส่วนของลูกจะถูกกระตุ้นให้เกิดการท างานด้วยความรู้สึกดีๆ ที่แม่ได้ถ่ายทอดสู่
ลูก ฉะนั้นการ   ที่แม่อยู่กับลูกตลอดเวลา จึงมีความส าคัญและจ าเป็นเนื่องจาก แม่จะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้
วงจรประสาท     ในสมองของลูกท างานได้เต็มที่และ ต่อเนื่อง  ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง ท าให้ลูกมี
ความฉลาดทางปัญญา (Intelligence Quotient - I.Q.) สูง54  จากการส ารวจของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทย พบว่า ระยะเวลาการดื่มนมแม่มีผลต่อระดับคะแนนไอคิวที่สูงขึ้น เด็กที่ดื่มนมแม่นานกว่า 
6 เดือน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเด็กที่ดื่มนมแม่น้อยกว่า 3 เดือน ประมาณ 6จุด และสูงกว่าเด็กท่ีไม่
ดื่มนมแม่เลยประมาณ 3 จุด 55  และ การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health  
Assembly) ครั้งที่ 54  เมื่อ พ.ศ.2546  ก าหนดให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (Exclusive  
breast feeding) เป็นเวลา 6 เดือน และให้อาหารเสริมร่วมกับนมแม่ต่อไปจนเข้าขวบปีที่ 2 จากการ
ทบทวนงานวิจัยจากท่ัวโลกมากกว่า 3,000 เรื่อง ที่สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว6   โดยรายงานสรุป
ของ WHO ในปี ค.ศ. 2013 พบว่า การกินนมแม่จะส่งผลต่อความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก 2.19-
3.45 จุด31  นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาระยะยาวที่พบว่า เด็กที่กินนมแม่เป็นหลักตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
จะส่งผลดีต่อความสามารถทางสติปัญญา พัฒนาการ ความสามารถด้านการศึกษาและสุขภาพจิต 44     
แต่ผลจากการศึกษานี้พบอัตราการกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพียงร้อยละ 20.5  ซึ่งน้อยกว่าอัตราการ
กินนมแม่ในภาพรวมของประเทศ ในปี 2555 ถึง  2.5  เท่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีหลายปัจจัย  ทั้งจากตัว
แม่เองที่พบว่า มากกว่าครึ่งต้องท างานนอกบ้าน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า แม่ประกอบอาชีพรับจ้างซึ่งต้อง
ออกท างานนอกบ้านมากท่ีสุด ร้อยละ 37.7  และแม่ให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว  6 เดือนขึ้นไป น้อยที่สุด 
ได้แก่แม่ท่ีทีอาชีพรับจ้าง เพียงร้อยละ 14.8  นอกจากนี้ ยังพบว่าแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรมให้ลูกกินนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือนขึ้นไป มากท่ีสุด ร้อยละ 29.4 รองลงมาเป็นแม่ท่ี ไม่ได้ท างาน ร้อยละ 24.7  
รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น การเลี้ยงดูของ ปูุ ย่า ตา ยาย กับความเชื่อเก่า ๆ ที่ให้เด็กกินน้ าตั้งแต่
แรกเกิดเพ่ือปูองกันลิ้นเป็นฝูา หรือให้อาหารเสริม เช่น กล้วยบด ข้าวบด ตั้งแต่อายุ 3 เดือน โดยผลจาก
การศึกษานี้ พบว่า แม่ที่อยู่ในครอบครัวขยาย มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน น้อย
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กว่า แม่ที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว  และยังพบว่าเด็กท่ีมีผู้ดูแลหลักเป็น ปูุ ย่า ตา ยาย จะได้กินนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 11.3  และรายได้ของครอบครัวพบว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เหลือ
เก็บ มีอัตราการกินนมแม่สูงสุด ร้อยละ 23.7    

การได้รับยาเสริมธาตุเหล็กของเด็ก การขาดธาตุเหล็กท าให้เกิดปัญหาหลายอย่างนอกเหนือ  
ไปจากการเกิดภาวะโลหิตจาง   ยังพบว่า  ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตผิดปกติ  ความผิดปกติ ของระบบ
ประสาท   ความจ าในระยะยาวท าให้เด็กมีความผิดปกติของ  พัฒนาการทางระบบประสาท  การเรียน  
และพฤติกรรม ซึ่งบางส่วนไม่สามารถกลับคืนเป็นปกติได้ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปูองกันไม่ให้
เด็กมีภาวะขาดธาตุเหล็ก  56   มีการศึกษามากกว่า 40 การศึกษา พบว่า เด็กท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก จะมีความบกพร่องในการเรียนรู้และสติปัญญาเมื่อเทียบกับ เด็กท่ีไม่มีภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก57,58,59  องค์การอนามัยโลก แนะน าว่า ควรมีการเสริมธาตุเหล็กในพ้ืนที่ที่มีภาวะโลหิต
จาง60  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้มีมาตรการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง ส าหรับกลุ่มเด็กปฐมวัย ให้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
และได้ก าหนดไว้ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในระบบประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 61  จากการศึกษาภาวะโลหิตจางในปี 2557 ของ ศศิวรา  บุญรัศมี  พบว่า เด็กอายุ 6 และ 9 
เดือน มีภาวะ   โลหิตจาง ร้อยละ 38.5 และ 27.8  ตามล าดับ ุ62  และผลจากการวิจัยนี้ พบว่าเด็กตั้งแต่   
6 เดือนขึ้นไป  ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กเพียง ร้อยละ 16.3 และรับประทาน ทานทุกสัปดาห์เพียง    
ร้อยละ 11.9  ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิวรา ที่พบว่าเด็กได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กน้อยจึงท าให้พบเด็กมีภาวะ
โลหิตจาง62  และการศึกษาของ พชรวรรณ ลีลาภิรมย์ชัย63  พบว่า การรับประทานธาตุเหล็กเสริมในเด็ก
อายุตั้งแต่ 6 เดือน สามารถลดความชุดของโลหิตจางลงได้   

ภาวะโภชนาการของเด็ก ซึ่งพบมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาวะโภชนาการที่
ดีเป็นรากฐานส าคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเจริญเติบโตตั้งแต่ในครรภ์
มารดาจนถึงเด็กอายุ 5 ปี เนื่องจากการเจริญเติบโตมีทั้งด้านสมอง และร่างกาย เด็กที่กินอาหารไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ และ/หรือ ไม่เพียงพอ ย่อมมีผลท าให้เด็กผอม น้ าหนักน้อย ส่วนเด็กเตี้ย เกิดจาก
เด็กขาดอาหารเป็นเวลานานแบบเรื้อรัง ส่งผลให้การพัฒนาสมองไม่ดี ภูมิต้านทานโรคต่ า แต่ถ้ากินมาก
ไป ท าให้เด็กมีภาวะอ้วน เสี่ยงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับขา / เข่า และ โรคเรื้อรัง 29  จากการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่า เด็กเตี้ย และ ค่อนข้างเตี้ย จะมีเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ และ ค่อนข้างสูง  เช่นเดียวกันเด็กค่อนข้างผอม และ ผอม จะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็ก
ท้วม /อ้วน และรูปร่างสม โดยพบว่า แม่ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือจะมีลูกที่เป็นเด็กเตี้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 18.7 
รองลงมาเป็นแม่ที่จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 10.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

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
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ข้อเสนอแนะจากกการวิจัย 
ระดับประเทศ 

1. รัฐบาลควรมีการผลักดันให้เรื่อง พัฒนาการเด็กเป็นวาระแห่งชาติ  เนื่องจากการท างานต้อง
มีการบูรณาการในหลายกระทรวง อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน   กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 

2. รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนในกลุ่มที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเลี้ยง
ดูบุตรมีการตั้งครรภ์เพ่ิมมากข้ึน 

ระดับกระทรวง 
1. กระทรวงสาธารณสุข ควรท าบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

ส่งเสริมให้เด็กได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กและการเฝูาระวังพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กกระทรวง
แรงงาน เรื่อง การสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ โดยไม่มีผลต่อค่าตอบแทน 
โบนัสของพนักงาน 

2. กระทรวงสาธารณสุข ควรสร้างกระแสสังคม ด้วยสปอตโฆษณา ผ่าน Social Network เช่น 
ฝากครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์ดีอย่างไร  ไปโรงเรียนพ่อ แม่กันเถอะ   เสริมธาตุเหล็กเพ่ือลูกน้อย  
พัฒนาการสมวัย ใส่ใจ กิน กอด เล่น เล่า  ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้พัฒนาการสมวัย เป็นต้น  

3. กระทรวงสาธารณสุข ควรก าหนดนโยบายหรือมาตรการให้คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน มี
การบันทึกข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กท่ีส าคัญ โดยจัดท าให้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดการดูแลที่เชื่อมโยงกันระหว่างการบริการภาครัฐและเอกชน  ใช้ประประโยชน์ในการวางแผน
ปูองกันและจัดการความเสี่ยงของแม่และเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน  

 

ระดับเขตสุขภาพ 
         1. ก าหนดมาตรการติดตาม เฝูาระวังและสะท้อนปัญหาในประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงของ
แม่และเด็กระดับเขต 

2. จัดเวทีพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จของ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขต 

 

ระดับจังหวัด 
          1.  ขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก(MCHBoard) ระดับ
จังหวัดและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการต าบลนมแม่ และเพ่ิมการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เรื่อง การฝากครรภ์คุณภาพ และมุมนมแม่ในสถานประกอบการ ส าหรับ
เขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม เป็นต้น 
          2.  นโยบายและมาตรการให้เด็ก 6 เดือน – 5ปีได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง โดยเด็ก 6 เดือน – 2 ปี เน้นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  เด็ก 3 ปีขึ้นไป เน้นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล ติดตาม 
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3. ก าหนดกลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัด ก ากับการบริการในคลินิกเด็กดี  เด็กทุกคนต้อง
ได้รับการตรวจพัฒนาการโดยเฉพาะ การบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการตรวจพัฒนาการเด็ก
หรือขยายเวลาการให้บริการของคลินิก 

4. พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด ซึ่งดูแลทั้งการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและระบบส่งต่อเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

 

ระดับสถานบริการ 
1. สร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และฝาก

ครบตามเกณฑ์  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกเด็กดี  ทั้งนี้ควร
เน้น ในกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนหนังสือหรือจบชั้นประถมศึกษา   มีอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้น้อยกว่า 
10,000 บาท 

     2. การก าหนดมาตรฐานการฝากครรภ์ในสถานบริการทุกแห่ง  ควรระบุ ให้มีการจ่ายยาและ
ติดตามการรับประทานยาบ ารุงเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย  โดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐทุก
แห่ง    โรงพยาบาลและคลินิกเอกชนอีกทั้ง  ต้องเน้นให้ความรู้และประโยชน์ของการรับประทานยา
บ ารุงเสริมไอโอดีนกับหญิงตั้งครรภ์ทุกราย  

    3. บริหารจัดการคลินิกเด็กดี  ให้เด็กได้รับการตรวจพัฒนาการทุกคน โดยเฉพาะ การจัดการให้
เจ้าหน้าที่มีเวลาส าหรับตรวจพัฒนาการเด็กหรือขยายเวลาการให้บริการของคลินิกและก าหนดให้มีการ
จ่ายยาและติดตามการรับประทานยาน้ าเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 6 เดือน – 5 ปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในคลินิก
เด็กดีและศูนย์เด็กเล็ก 

    4. จัดระบบช่วยเหลือและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นรายกรณี (Case Management) อาทิ เด็ก
คลอดก่อนก าหนด  เด็กน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดและเด็ก
กลุ่มสงสัยพัฒนาการล่าช้า  ในรูปแบบของเครือข่ายบริการระดับอ าเภอและจังหวัด 
ระดับชุมชนและบุคคล 

   1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและครอบครัว ให้มีความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการ
ดูแลแม่และเด็ก  โดยเน้นชุมชนภาคเกษตรกรรม  ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 

   2. พัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. ในการร่วมค้นหา ติดตามหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ให้ได้รับการ
ฝากครรภ์คุณภาพและร่วมเฝูาระวังพัฒนาการเด็กในชุมชน 

   3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกิน  กอด  เล่น  เล่าในครอบครัว 
         4. สื่อสารให้พ่อ แม่ ผู้ดูแลมีความรู้และตระหนักในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเด็กอย่างเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
         1. การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนหนึ่งในการเก็บข้อมูลของการวิจัยนี้ โดย การสัมภาษณ์ พ่อ  แม่หรือ
ผู้ดูแลเด็ก เก่ียวกับประวัติการฝากครรภ์ การเจ็บปุวย โรคประจ าตัว ฯลฯ ของแม่และเด็ก  จึงท าให้ผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นพ่อ หรือผู้ดูแลไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเด็นได้ครบถ้วนและถูกต้อง ท าให้ผู้วิจัยได้ค าตอบ
ที่ไม่ทราบจ านวนหนึ่งซึ่งมีผลต่อการแปลผลข้อมูล ดังนั้น การท าวิจัยครั้งต่อไปควร หาวิธีการเก็บข้อมูล
ใหไ้ด้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากท่ีสุด 
        2. การศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการวิจัยนี้ ศึกษาแบบภาพตัดขวางเพียงบางประเด็นที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาแบบเจาะลึก เช่น ศึกษาลักษณะ
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ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อเด็ก ลักษณะวิธีหรือรูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก ประเภทของสื่อ
และการใช้สื่อร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ดูแล เป็นต้น 
         3. การเก็บข้อมูลของแม่ที่ท างานในสถานประกอบการผู้วิจัยควรประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ าท้องถิ่นนั้นๆ ในการขอข้อมูลเฉพาะของแม่บางส่วนล่วงหน้า เพ่ือผู้วิจัยจะได้ใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์พ่อหรือผู้ดูแลในวันเก็บข้อมูลจริงจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น     
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แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ค าชี้แจง:  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล โครงการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไทย ใช้สัมภาษณแ์ม่ พ่อหรือผู้ดูแลเด็ก โดยรายละเอียดในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลของแม่ พ่อและผู้ดูแลเด็ก 
ประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด การเจ็บป่วยของมารดาและเด็ก การเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เครื่องมือ Denver  II  ผลจากการศึกษาในครั้งนีจ้ะน ามาใช้ส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อไป  ดังนั้น จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยคณะผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแต่อย่างใด  

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

จังหวัด .........................อ าเภอ .......................... ต าบล.................................หมู่บ้าน.................................. 
วันท่ีสัมภาษณ์...................เดือน..............................  พ.ศ. 2557 
ผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น  1 มารดา   2 บิดา   3 ผู้ดูแลเด็ก (ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต)             
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ .................... 

ส่วนที่1   ข้อมูลทั่วไปข้อมูลพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กหลักที่บ้าน 
1.  อาย/ุ ระดับการศึกษา / อาชีพ ของ 

1.1 แม ่ 1.2 พ่อ 1.3 ผู้ดูแลเด็กที่บ้าน(ระบุ)........... 
เกิดวันที.่......เดือน................พ.ศ
............ปัจจุบัน    อายุ  ................ ปี 

เกิดวันที.่......เดือน..................พ.ศ
..........ปัจจุบัน    อายุ  ................ ปี 

เกิดวันที.่......เดือน..................พ.ศ
..........ปัจจุบัน    อายุ  ................ ปี 

การศึกษา 
1.ไม่ได้เรียนหนังสือ  
2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษา/ปวช.   
4.อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
5.ปริญญาตร ี
6.สูงกว่าป.ตรี  7.ไม่ทราบ 

การศึกษา 
1.ไม่ได้เรียนหนังสือ  
2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษา/ปวช.   
4.อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
5.ปริญญาตร ี
6.สูงกว่าป.ตรี  7.ไม่ทราบ 

การศึกษา 
1.ไม่ได้เรียนหนังสือ  
2.ประถมศึกษา 
3.มัธยมศึกษา/ปวช.   
4.อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
5.ปริญญาตร ี
6.สูงกว่าป.ตรี  7.ไม่ทราบ 

อาชีพ  
1.ไม่ได้ท างาน2.เกษตรกรรม 
3.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.รับจ้าง5.ค้าขาย  
6.แม่บ้าน/พ่อบ้าน 7.อื่น ๆ  

อาชีพ  
1.ไม่ได้ท างาน2.เกษตรกรรม 
3.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.รับจ้าง5.ค้าขาย  
6.แม่บ้าน/พ่อบ้าน 7.อื่น ๆ  

อาชีพ  
1.ไม่ได้ท างาน2.เกษตรกรรม 
3.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.รับจ้าง5.ค้าขาย  
6.แม่บ้าน/พ่อบ้าน 7.อื่น ๆ  

2.รายได้ของครอบครัว (สมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมกัน) ประมาณเดือนละ................................ บาท 
 1. เพียงพอ  2. เพียงพอ มีเหลือเก็บ 3. ไม่เพียงพอ / มีหนี้สิน 
3.ปัจจุบันเด็กอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับใครบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
3.1. พ่อ   3.2. แม่   3.3. ปู่   3.4. ย่า     3.5. ตา     3.6. ยาย   
3.7. ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต3.8. อื่นๆ ระบุ .............................     
3.9 สรุปลักษณะครอบครัว 1. ครอบครัวเดี่ยว 2. ครอบครัวขยาย  
 
 
 
 
 

 ID…………… 



83 
 

ส่วนที2่  ข้อมูลแม่ 
1.  ขณะตั้งครรภ์ มารดาของเด็ก   อายุ .................... ปี       1 ไม่ทราบ                      
2.  การฝากครรภ์ของมารดา1. ไม่ทราบ    2. ไม่ฝากครรภ ์
3.ฝากครรภ ์(ระบุช่ือสถานบริการที่ฝากครรภ์) …………………………………… 
 

 
สถานบริการ ผ่านการประเมิน รพ.สายใยรัก  ระดับ 

 1 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง ไม่ผ่าน 
2.1 1.รพท/รพศ. ชื่อ.....................อ าเภอ...................จังหวัด.................     

2.2 2.รพช.    ชื่อ..........................อ าเภอ....................จังหวัด...............     

2.3 3. รพ.สส.(กรมอนามัย)  ชื่อ............อ าเภอ.............จังหวัด.............     

2.4 4.รพ.สต. ชื่อ...........................อ าเภอ..................จังหวัด................      

2.5 5. คลินิก/รพ.เอกชนชื่อ.............อ าเภอ..................จังหวัด..............      

2.6 6.ศูนย์เทศบาล   ชื่อ...............อ าเภอ....................จังหวัด..............     
 

3.  ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์  
 อายุครรภ์  (สัปดาห์) 1  ไม่ทราบ 2 ไม่ฝาก 3 ฝาก 
3.1 1-12    
3.2 16-20      
3.3 24-28     
3.4 30-34    
3.5 36 สัปดาห์ขึ้นไป          

4.  อายุครรภ์เมื่อคลอด          .............................. สัปดาห์    1  ไม่ทราบ 
5.  การคลอด  1.คลอดปกติ  2.ผ่าท้องคลอด  3.คีมท าคลอด  4.เครื่องดูดสุญญากาศ5.อื่นๆ ระบุ  
................... 
6.  ขณะตั้งครรภ์มารดา 
6.1 มีโรคประจ าตัว  
 1. ไม่ทราบ2. ไม่มี 3. มี 

6.2 มีภาวะแทรกซ้อน 
 1. ไม่ทราบ2. ไม่มี 3ม ี

6.3 ติดเชื้อระหว่างต้ังครรภ์ 
 1. ไม่ทราบ2. ไม่มี 3. ม ี

6.1.1 ถ้าม ี
 1. เบาหวาน  2. ความดันโลหิต 
 3. ธัยรอยด์         4. โรคหัวใจ 
5. โรคโลหิตจาง    
 6. โรคธาลัสซีเมีย   
 7. อื่น ๆ ระบุ ................................. 

6.2.1 ถ้าม ี
 1.เบาหวาน  2. ความดันโลหิต 
 3. โรคไต   4. โรคหัวใจ 
 5. ตั้งครรภ์แฝด 
 6. อื่น ๆ ระบุ .................................. 

6.3.1ถ้ามี 
 1. หัดเยอรมัน   2. ซิฟิลิส 
 3. เชื้อสุกใส     4. เอส ไอ ว ี
 5. เริม 
 6. อื่น ๆ ระบุ ............................. 

7. มารดาดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์   1. ไม่ทราบ 2. ไม่ดื่ม 3. ดื่ม 
 7.1 ถ้าดื่ม 1. ดื่ม 1-2 ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ ์ 2. ดื่ม 1 ครั้งต่อเดือน 
 3. ดื่ม 1 ครั้งต่อสัปดาห์   4. ดื่มทุกวัน5. อื่น ๆ  (ระบุ)..................... 
8. มารดาได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์    
8.1 ได้รับยา  Obimin-AZ /Triferdine 1ไม่ทราบ2 ไม่ได้รับ     3ได้รับ     
8.1.1 ถ้าได้รับ  รับประทานยาอย่างไร 1  ทุกวัน      2 บางวัน      3   ไม่รับประทาน  4 ไม่ทราบ 
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8.2 ได้รับยา   FBC                              1ไม่ทราบ2 ไม่ได้รับ     3ได้รับ 
8.2.1 ถ้าได้รับ  รับประทานยาอย่างไร 1  ทุกวัน      2 บางวัน      3   ไม่รับประทาน  4 ไม่ทราบ 
8.3 ได้รับยา  Folic                                1ไม่ทราบ2 ไม่ได้รับ     3ได้รับ     
8.3.1 ถ้าได้รับ  รับประทานยาอย่างไร 1 ทุกวัน   2 บางวัน   3  ไม่รับประทาน4 ไม่ทราบ 
9. สถานท่ีคลอด  

 
สถานบริการ ผ่านการประเมิน รพ.สายใยรัก  ระดับ 

 1ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง 4 ไม่ผ่าน 

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

 

ส่วนที่ 3ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและการเลี้ยงดู 
ประวัติการคลอดของเด็ก (จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก) 
1.  เด็กเกิดวันท่ี ................... เดือน .........................พ.ศ....................    อายุ ............... ปี ............... เดือน (นับถึงวัน
สัมภาษณ์) 
2.  เพศ            1. ชาย 2. หญิง 
3.  ปัจจุบันเด็กมีน้ าหนัก..................................กิโลกรัม     ส่วนสูง  .................................เซนติเมตร 
 

การแปลผล .... 
น้ าหนัก/อาย ุ:  
1.น้อยกว่าเกณฑ์  
 2.ค่อนข้างน้อย    
 3.น้ าหนักตามเกณฑ์  
 4.น้ าหนักค่อนข้างมาก  
 5.น้ าหนักมากเกินเกณฑ ์

. ส่วนสูง/อาย ุ: 
 1.เตี้ย     
 2. ค่อนข้างเตี้ย       
 3.ส่วนสูงตามเกณฑ์     
 4.ค่อนข้างสูง    
 5.สูงกว่าเกณฑ ์

น้ าหนัก/ส่วนสูง : 
1.สมส่วน    
 2.ค่อนข้างผอม    
3.ผอม 4.ท้วม 
 5. เริ่มอ้วน        6.อ้วน 

 

4.  น้ าหนักแรกคลอด..........................กรัม        ไม่ทราบ 
5.  ภาวะออกซิเจนแรกคลอด(Apgar score)ที่ 1 นาที  ได้คะแนน .....    ที่ 5 นาที  ได้คะแนน ........    1 ไม่ทราบ 
6.เด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดจนต้องนอนโรงพยาบาล    1. ไม่ทราบ2. ไม่มี3มี 
 ถ้ามี คือ  1. ตัวเหลืองและส่องไฟ  2. ตัวเหลืองเปลี่ยนถ่ายเลือด  3. ได้รับออกซิเจน  
  4. ใส่เครื่องช่วยหายใจ    5. ชัก  6. อื่น ๆ (ระบุ) 
7.  เด็กมีโรคประจ าตัว   1. ไม่ทราบ2. ไม่มี3. ม ี
ถ้ามี คือ   1. โรคหัวใจ     2. ธาลัสซีเมีย   3. อื่น ๆ (ระบุ) ……............................. 
8. ในช่วงเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมาบุตร/หลานของท่านป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคต่อไปนี้หรือไม ่

โรคที่ป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลใน 1 ปี 1 ไม่ทราบ 2 ไม่เคย 3 เคย 
8.1 ท้องร่วง    
8.2  ปอดบวม    

9. ในช่วงเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมาบุตร/หลานของท่านเคยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากหรือไม ่
 1. ไม่ทราบ2. ไม่เคย 3.เคย   
9.1 ถ้าเคย ไปใช้บริการที่      1. รพศ. /รพท.    2. รพช.    3. รพ.สต.   4. คลินิก 
5. รพ.สส. (ศูนย์อนามัย)     6. ศูนย์บริการสาธารณสุข (สังกัด กทม.) 
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9.2 บุตร/หลานของท่านมีปัญหาสุขภาพช่องปากหรือไม ่
1. ไม่ทราบ2. ไม่มี 3.มี     
               9.2.1 ถ้ามีปัญหาสุขภาพช่องปากคือ1ฟันผุ   2 เหงือกอักเสบ  อ่ืนๆ ระบุ................................ 
10.  เด็กไดร้ับประทานยาเสริมธาตุเหล็กเมื่อ 6 เดือนข้ึนไป  
 1. ไม่ทราบ 2. ไม่ได้รับ               3. ได้รับ        
10.1  ถ้าได้รับ     1 รับประทานทุกสัปดาห์      2 รับประทานทุกเดือน      3  ไม่ทราบ 
11. ท่านให้ลูกกินนมแม่อย่างไร  1. กินนมแม่อย่างเดียว.............เดือน  2. เริ่มให้น้ าตั้งแต่อายุ...........เดือน 
    3. เริ่มให้นมผสมตั้งแต่อาย.ุ........เดือน4. เริ่มให้อาหารเสริมตั้งแต่อายุ....เดือน 
    5.  ไม่ทราบ 
12. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้เล่านิทานหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ หรือไม ่
1.  ไม่เล่า (ข้ามไปข้อ 14) 2. เล่า/อ่าน  (โดยเฉลี่ย)  ถ้าเล่า    
     12.1จ านวนกี่ครั้งต่อวัน....................ครั้ง/วัน 
     12.2  จ านวนกี่วันต่อสัปดาห์..............วัน/สัปดาห ์
     12.3  ใช้เวลาเล่านานเท่าใดต่อครั้ง...............นาที 
13.  ท่านเล่า/อ่านนิทานเรื่องใดเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
 1. ตั้งไข่ล้ม  2. ติ๊กต๊อก      3. นิทานอิสป         4. อื่น ๆ (ระบุ)............................................ 
14.  ใน 2 สัปดาห์ คนในครอบครัวได้เล่นกับเด็ก (โดยไม่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์) นานเท่าใดต่อครั้ง 
14.1 จ านวน............ครั้ง/วัน14.2 จ านวน...............วัน/สัปดาห1์4.3 ใช้เวลาเล่นนานเท่าใดต่อครั้ง.............นาที 
15.  เด็กหรือคนในครอบครัวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์  โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ Ipad เป็นต้น) ในการท า 
     กิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันหรือไม่   
   1. ไม่ทราบ2. ไม่ใช้ 3.ไม่มี 4.ใช้ 
     ถ้าใช้ (โดยเฉลี่ย)  15.1  วันธรรมดาใช้วันละ ...................... ช่ัวโมง/วัน  
15.2  วันหยุดใช้วันละ ............................ ช่ัวโมง/วัน 
 
ส่วนที่ 4ผลการตรวจพัฒนาการเด็ก (ประเมินโดย Denver II) 
                                                                     1  เกินวัย      2  สมวัย        3  สงสัยล่าช้า    
1. พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง                      
2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก                  
3.พัฒนาการด้านภาษา     
4.พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ ่     
5.การประเมินผลรวม     
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แบบทดสอบพัฒนาการ Denver II (ฉบับภาษาไทย 
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