10 หมวดตัวชี้วัด
สุขภาพเด็กปฐมวัย

ในปั จ จุ บั น ที่ ป ระเทศไทยมี ผู้ สู ง อายุ (60 ปี ขึ้ น ไป) มากถึ ง ร้ อ ยละ 17.7 ของประชากรทั้ ง หมด 1 สั ด ส่ ว น
วั ย กำ�ลั ง แรงงานจะลดลงในอนาคตอั น ใกล้ ขณะที่ อั ต ราเกิ ด ของประชากรรุ่ น ใหม่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ำ� เมื่ อ
เที ย บกั บ ในอดี ต การพั ฒ นาคนที่ จ ะเป็ น กำ�ลั ง หลั ก สำ�คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศในอนาคตให้ มี คุ ณ ภาพ
มีสุขภาวะที่ดีและศักยภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ

“ปฐมวั ย ” เป็ น ช่ ว งชี วิ ต ที่ ม นุ ษ ย์ มี ก ารพั ฒ นาทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและการเรียนรู้ เกิดขึ้นมากที่สุด
และเร็ ว ที่ สุ ด หากในช่ ว งวั ย นี้ เด็ ก ได้ รั บ การเลี้ ย งดู
การดูแลและพัฒนาทีด่ ี โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การส่งเสริม
การเรียนรู้ และพัฒนาการ ย่อมจะท�ำให้เด็กเติบโตอย่างมี
รากฐานชีวิตที่ดี เกิดประโยชน์ในระยะยาวทั้งต่อตัวบุคคล
และสังคมประเทศ สุขภาพคนไทย ฉบับปี 2561 ขอน�ำ
เสนอ “10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย” เพื่อบอกเล่า
สถานการณ์ในเรื่องนี้ผ่านข้อมูลตัวเลขและสถิติ ที่จะท�ำให้
เห็นภาพจุดแข็ง ความส�ำเร็จ รวมถึงช่องว่างและความ
ท้าทายของประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยต่อไป
จำ�นวนเด็กปฐมวัยไทย (อายุ 0-5 ปี)
5,449,256
4,712,763
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ที่มา : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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นิยามและการก�ำหนดช่วงอายุทชี่ ดั เจนของเด็กปฐมวัย
มี ก ารใช้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในเอกสารงานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการน�ำเสนอตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย ใช้นิยามเด็กปฐมวัย
ในความหมายทีใ่ ช้กนั เป็นส่วนใหญ่โดยครอบคลุมเด็กทารก
แรกเกิดไปจนถึงก่อนอายุครบ 6 ปีบริบรู ณ์ ยกเว้นในบางเรือ่ ง
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนา
เด็กปฐมวัย ที่การน�ำเสนอข้อมูลอาจครอบคลุมกว้างตั้งแต่
ช่วงทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงอายุครบ 8 ปีบริบูรณ์2
จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จ�ำนวนเด็กปฐมวัยอายุ
0-5 ปีในไทยลดลงต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จาก
5.4 ล้านคนในปี 2540 เหลือพียง 4.2 ล้านคนในปัจจุบัน
ตัวชีว้ ดั ทีน่ ำ� เสนอทัง้ 10 หมวด แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน
ส่วนแรก (หมวด 1-4) เป็นสถานการณ์สุขภาพเด็กปฐมวัย
และความเสี่ยงทางสุขภาพที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ภาวะ
โภชนาการ การเจ็บป่วยและความผิดปกติ การบาดเจ็บ
ในเด็ก สุขภาพช่องปากและสายตา ส่วนที่ 2 (หมวด 5)
เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการเด็ก ทางด้านร่างกาย สติปัญญา
ความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส่วนที่ 3 (หมวด 6-8) เป็นตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ประกอบด้วย สุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงดู และการศึกษาของเด็กปฐมวัย และ
ในส่วนที่ 4 (หมวด 9-10) เป็นข้อมูลเด็กปฐมวัยกลุม่ เปราะบาง
และข้อพิจารณาทางนโยบายส�ำหรับประเทศไทย

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล “ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2561”
จากค�ำอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ Early Child Development โดยองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ 		
(http://www.who.int/topics/early-child-development/en/ และ https://www.unicef.org/dprk/ecd.pdf)
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สุขภาพคนไทย 2561

โดยภาพรวมเด็ ก ปฐมวั ย ไทยมี ภ าวะ “เตี้ ย ” เป็ น
สัดส่วนที่สูงกว่า “อ้วน” และ “ผอม” แต่หากเทียบใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาเด็กเตี้ยมีแนวโน้มลดลง ขณะที่
เด็กอ้วนและผอมกลับเพิ่มขึ้น ทารกที่ได้กินนมแม่เพียง
อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังเป็น
สัดส่วนทีต่ ำ�่ เพียงประมาณ 1 ใน 4 การได้รบั วัคซีนทีเ่ หมาะสม
ในขวบปีแรก (ครบตามค�ำแนะน�ำ) คิดเป็นร้อยละ 71.6 โดย
พบว่าเด็กอีกร้อยละ 3.3 ไม่ได้รับวัคซีนเลย อัตราตายเด็ก
อายุต�่ำกว่า 5 ปีของไทยแม้จะต�่ำกว่าหลายประเทศ แต่ยัง
สูงกว่าสิงคโปร์ 4-5 เท่า โดยการตายของเด็กอายุ 1-4 ปี
มาจากการบาดเจ็บมากกว่าจากโรคหรือการเจ็บป่วย สาเหตุ
หลักคือ การจมน�ำ้ และอุบัติเหตุจราจร
ปัญหาและความเสีย่ งทางสุขภาพอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของ
เด็กในวัยนี้ ได้แก่ ภาวะผิดปกติทางการเรียนรูซ้ งึ่ ส่วนหนึง่ เป็น
ผลจากการเลีย้ งเด็กด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีในช่วงอายุทเี่ ร็ว
เกินไปและมากเกินไป ปัญหาฟันน�ำ้ นมผุและการดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่ไม่เหมาะสม รวมถึงภาวะสายตาผิดปกติ ซึ่งเป็น
เรือ่ งทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองไทยต้องดูแลเฝ้าระวัง หาความรูแ้ ละ
ตระหนักให้เท่าทัน
เกีย่ วกับพัฒนาการ การส�ำรวจในปี 2560 พบเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 23.1 มีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นในด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษาและการใช้
ภาษา ตามล�ำดับ พัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์และ
ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็น
อีกเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ การศึกษาในประเทศไทย พบเด็กไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุประมาณ 6-7 ปี) ราว 1 ใน 4 มีระดับ

ความฉลาดทางอารมณ์ตำ่� กว่าเกณฑ์ และเด็กอายุ 2-5 ปี ประมาณ
ร้อยละ 30 มีปญั หาด้านการคิดเชิงบริหารล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉลีย่
การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยต้อง
เริม่ ตัง้ แต่ชว่ งทารกในครรภ์ หญิงตัง้ ครรภ์ไทยทุกคนควรได้
รับธาตุเหล็กและไอโอดีนทีเ่ พียงพอ รวมถึงเข้าถึงบริการฝาก
ครรภ์และตรวจหลังคลอดทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ จากข้อมูลทีพ่ บ มีความ
ท้าทายในเรือ่ งนีท้ ตี่ อ้ งพัฒนาต่อไป ปัจจัยการเลีย้ งดูและการ
ได้รบั การส่งเสริมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมเป็นอีกปัจจัยก�ำหนดที่
มีความส�ำคัญ เด็กไทยมากกว่า 1 ใน 3 มีผเู้ ลีย้ งดูหลักทีไ่ ม่ใช่
พ่อแม่ ส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าหรือตายาย ซึ่งในกลุ่มนี้มีสัดส่วน
พัฒนาการสงสัยล่าช้าที่สูงกว่าเด็กที่ได้อยู่กับพ่อแม่ การใช้
ความรุนแรงในการเลี้ยงดูและลงโทษทางร่างกายซึ่งอาจ
สร้างบาดแผลและผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กในระยะยาว
เป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ ลีย้ งและครอบครัวไทยต้องปรับทัศนคติ เกีย่ วกับ
การศึกษาระดับปฐมวัย ประมาณ 3 ใน 4 ของเด็กอายุ 3-5 ปี
ก�ำลังอยู่ในระบบการศึกษาระดับอนุบาล ขณะที่ประมาณ
ครึง่ หนึง่ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า 3 ปี อยูใ่ นระดับเตรียมอนุบาลใน
ศูนย์การเรียน สถานเลีย้ งเด็กและศูนย์พฒ
ั นาเด็กทัว่ ประเทศ
เพื่ อ เป็ น ข้ อ พิ จ ารณาเชิ ง นโยบายในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยไทย
เด็กกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กพิการ
เด็กยากจน กลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กข้ามชาติหรือไร้สัญชาติ
เป็นกลุม่ เด็กทีต่ อ้ งการการดูแลและช่วยเหลือจากสังคม การ
ลงทุนในเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพและการศึกษามีความคุม้ ค่า
และให้ ผ ลตอบแทนคื น กลั บ ต่ อ สั ง คมในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ใน
ระยะยาว แต่จำ� เป็นต้องได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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ภาวะโภชนาการ

เด็กไทยอายุต�่ำกว่า 5 ปี เกือบ 1 ใน 10 มีภาวะ “อ้วน” ขณะที่อีกร้อยละ
5.4 ยังมีปัญหา “ผอม”
10 ปีที่ผ่านมา ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทยบางเรื่องดีขึ้น บางเรื่องยังต้องเฝ้าระวัง การส่งเสริม
การเลี้ยงดูด้วยนมแม่และอาหารที่เหมาะสมกับอายุของทารกและเด็กเล็กในวัยนี้เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ
รอยละเด็กอายุต่ำกวา 5 ปที่มีภาวะทุพโภชนาการ

แนวโน้มความชุกของภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี
เตี้ย

ที่มา : Global Nutrition Report 2017

16.3 %
10.9 %

11.9 %

อวน

10.5 %
8.2 %

6.9 %

เด็กไทยที่เตี้ยและผอม
มีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก
(23% และ 8% ตามลำ�ดับ) แต่ที่อ้วน
กลับมีมากกว่า (ค่าเฉลี่ยโลก 6%)

6.7 %

5.4 %

4.1 %

ผอม

2548-2549
2555
2558-2559
ปการสำรวจ
ทีม่ า : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

สุขภาพกายที่สมบูรณ์และ
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเป็น
เงือ่ นไขพืน้ ฐานของโอกาสในการ
เรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัย
ของเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย
ก� ำ หนดคุ ณ ภาพประชากรของ
ประเทศในระยะยาว

รอยละเด็กอายุต่ำกวา 5 ปที่มีภาวะทุพโภชนาการ

โภชนาการช่วงแรกของชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ “นมแม่” การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2558-2559
พบว่า การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของไทย แม้จะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ต�่ำ หรือ
ประมาณเพียง 1 ใน 4 ของทารกวัยนี้ โดยเฉลี่ยเด็กไทยอายุต�่ำกว่า 3 ปี ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลาเพียง
0.6 เดือน หรือประมาณ 18 วัน
เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ เด็กอายุต�่ำ
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย ในภูมิภาคต่างๆ
กว่า 5 ปีมปี ญ
ั หาทุพโภชนาการในสัดส่วนที่
น้อยลงจากผลการส�ำรวจรอบก่อนในปี 2555
กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ
ภาคใต
13.6
อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับผลการส�ำรวจในปี
ทั่วทั้งประเทศ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
11.8
2548-2549 หรือ 10 ปีกอ่ น จะเห็นว่าความ
9.8
10.5
ชุกของเด็ก “เตีย้ ” นัน้ ลดลง แต่ความชุกของ
9.1 8.8
8.7
8.2 7.9
7.9
7.8
เด็ก “อ้วน” และ “ผอม” ยังนับว่าเพิม่ ขึน้
7.3
8.2
นอกจากนีส้ ภาพและความรุนแรงของปัญหา
5.2 5.2 4.8
5.4
เตีย้ อ้วน และผอม ยังมีความแตกต่างกันใน
3.6
แต่ละภูมภิ าคและตามสถานะทางเศรษฐสังคม
ของครอบครัว เด็กใต้มปี ญั หาเรือ่ ง “เตีย้ และ
ผอม” มากทีส่ ดุ ขณะทีเ่ ด็กกรุงเทพฯ และ
ผอม
อ้วน
เตี้ย
ั หาเรือ่ ง “อ้วน”มากกว่า
ทีม่ า : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ในภาคกลางมีปญ
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สุขภาพคนไทย 2561

%

%

%

%

%

%

%

%

รอยละของทารกอายุ 0-5 เดือนที่กินนมแมอยางเดียว

ทารกอายุต่ำ�กว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

23.1 %

ระยะเวลา (เดือน) โดยเฉลี่ย (มัธยฐาน)
ของการกินนมแมของเด็กอายุต่ำกวา 3 ป
12.3 %

กินนมแม
เพียงอยางเดียว
0.6 เดือน

5.4 %

2548-2549

2555

2558-2559

กินนมแม
เปนหลัก
1.8 เดือน

กินนมแมรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง
7.9 เดือน

ปการสำรวจ

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

11.3
11.3 %%

รอรยละเด็
อยละเด็กกอายุ
อายุ1-5
1-5ปปทที่นี่น้ำ้ำหนั
หนักกเกิเกินน

ผลสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย
พบความชุกเด็กที่มีภาวะ
นำ�้หนักเกิน “เพิ่มขึ้น” ต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2538-2557

7.9 %
%
7.9

8.5 %
8.5
%

5.8%%
5.8

2538
2538

2544
2544

2552
2552

ปการสำรวจ

2557 ปการสำรวจ
2557

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กปฐมวัย
เด็กไทยอายุ 2-5 ปี
กินผักเพียงพอ
ตามขอแนะนำ

กินผลไมเพียงพอ
ตามขอแนะนำ

กินผักและผลไมเพียงพอ
ตามขอแนะนำ

3.8 %

24.9 %

6.5 %

เด็กไทย “ติดหวานมากขึ้น” - การบริโภคน้ำอัดลม น้ำหวาน เครื่องดื่มหวาน
ในปริมาณ “1 ครั้งขึ้นไปตอ 1 วัน” เพิ่มขึ้นในเด็ก 2-5 ป จาก 10% เปน 12%
และเด็ก 6-9 ป จาก 14% เปน 20 % ระหวางการสำรวจป 2551-52 และ 2557

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

จากข้ อ มู ล Global Nutrition
Report 2017 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยใน
141 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยยังมี
ร้อยละของปัญหาเด็กอ้วนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ส่วนหนึ่งอาจมาจากปัจจัยด้านการเลี้ยงดู
และการบริโภคอาหาร จากการส�ำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ปี 2557 พบว่า ในเด็กกลุ่มอายุ 2-5 ปี
มีเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นที่บริโภคผัก
และผลไม้ได้เพียงพอตามปริมาณทีแ่ นะน�ำ
ในแต่ละวัน ขณะที่การบริโภคน�้ำอัดลม
น�ำ้ หวานหรือเครือ่ งดืม่ หวานของเด็กกลับมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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2

การเจ็บป่วยและความผิดปกติ

มือ เท้า ปาก โรคติด 1 ใน 5 อันดับแรกในเด็กปฐมวัย มักพบในเด็กอายุ
ต�่ ำ กว่ า 5 ปี เป็ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ไ ม่ มี วั ค ซี น ป้ อ งกั น ในประเทศไทย ปี 2560
พบเด็กป่วยกว่า 6 หมื่นราย
การดู แลส่ ง เสริมสุขภาพที่สมบูร ณ์พ ร้ อ ม ทั้ ง ทางกาย รวมถึ ง ภาวะอารมณ์ และจิ ต ใจของเด็ ก ปฐมวั ย
เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำ�คัญของพ่อแม่และครอบครัว ความผิดปกติรูปแบบใหม่ เช่น อาการสมาธิสั้น และ
ภาวะความจำ�เสือ่ มจากสือ่ ดิจทิ ลั ทีเ่ กิดจากการหยิบยืน่ เทคโนโลยีมากเกินไปให้กบั เด็ก เป็นเรือ่ งทีพ
่ อ่ แม่ไทย
ต้องตระหนัก

80

70

รอยละ

75.1%
71.6%

ไดรับ
วัคซีนครบ
ไมไดรับ
วัคซีนเลย

60

50

40

30

20

10

0

จากข้อมูลในปี 2559 เด็กอายุ
12-23 เดือนที่ได้รับวัคซีนครบตาม
ตารางแนะน�ำในขวบปีแรก (โปลิโอ
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี
หัด คางทูม หัดเยอรมัน) มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 75.1 ในปี 2555
เป็ น ร้ อ ยละ 71.6 และพบว่ า มี เ ด็ ก
ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยเพิ่มขึ้น

การรับวัคซีนตามคำ�แนะนำ�ภายในขวบปีแรก
ของเด็กอายุ 12-23 เดือน

69

1.9%
3.3%

ป 2555
ป 2559

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2555 และ 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส�ำหรับโรคทีไ่ ม่มวี คั ซีนในการป้องกันในประเทศไทย เช่น โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชือ้ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่เชือ้ ไวรัส
สายพันธุอ์ วี ี 71 ในประเทศไทยยังเป็นเชือ้ ทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ท�ำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนือ้ สมอง กล้ามเนือ้ หัวใจ และมีโอกาส
เสียชีวิตได้ ในปี 2560 พบเด็กเสียชีวิต 3 ราย ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มเด็กอายุ 1 ปี
10 อันดับแรกของโรคที่พบใน
เด็กปฐมวัยมากที่สุด ปี 2560

จำ�นวนเด็กอายุ 0-5 ปี
ที่ป่วยและเสียชีวิตด้วย
โรค มือ เท้า ปาก

ลำดับที่

จำนวนปวย (คน)

จำนวนเสียชีวิต (คน)

90,000

15
74,244
61,308

64,115

60,000
42,998

38,370

30,000
ปวย

5
3

เสียชีวิต

2556

2

2557

3

2558

2

2559

3

2560

ที่มา : รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจ�ำปี 2556-2560, ส�ำนักระบาดวิทยา
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สุขภาพคนไทย 2561

0

โรค

จำนวนเด็กอายุ
0-5 ป ที่ปวย

1

ทองรวง

252,417

2

ปอดบวม

92,108

3

มือ เทา ปาก

64,115

4

ไขหวัดใหญ

43,286

5

อีสุกอีใส

17,147

6

เยื่อตาอักเสบ

14,924

7

ไขเลือดออก

2,744

8

คางทูม

754

9

โรคบิด

633

10

ไขสันหลังอักเสบ

196

ที่มา : รายงานสถานการณ์โรค 2560, ส�ำนักระบาดวิทยา

ปวย
เสียชีวิต

งหมด
าร

สมาธิสนั้ เป็นความผิดปกติทเี่ กิดในช่วงปฐมวัย แต่จะตรวจพบ
เมื่ออายุ 7 ขวบขึ้นไป สาเหตุของอาการส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การเลีย้ งดูและสิง่ แวดล้อม เช่น พ่อแม่หยิบยืน่ สมาร์ทโฟนให้เด็ก
ที่มา : ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ		
ซึง่ จะท�ำให้เด็กสามารถอยูน่ งิ่ เฉย ทัง้ ยังสามารถเลือ่ นดูสงิ่ ต่าง ๆ
ปีงบประมาณ 2560, กรมสุขภาพจิต
ได้ดว้ ยตัวเด็กเอง พ่อแม่บางท่านอาจจะชืน่ ชมว่าลูกเก่ง แต่หารูไ้ ม่วา่
เป็นการหยิบยื่นพัฒนาการด้านสมองในทางที่ผิดให้กับลูก และอาจส่งผลให้ลูกกลายเป็นเด็กสมาธิสั้น
ซึง่ จะทราบก็เมือ่ ลูกพ้นช่วงปฐมวัยไปแล้ว ผลเสียของสมาร์ทโฟนทีน่ า่ ตกใจกว่าโรคสมาธิสน้ั คือ โรค Digital
Dementia หรือ อาการความจ�ำเสื่อมจากสื่อดิจิทัล หรือเสพติดอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมากเกินไป
ซึ่งนอกจากจะความจ�ำเสื่อมแล้วยังพบว่าเด็กไม่รับรู้สังคมรอบข้าง และน�ำไปสู่อาการทางจิตอีกด้วย

ปี 2560 พบความชุกของสมาธิสั้นในคนไทย
(ทุกกลุ่มอายุ) สูงถึง 5.4 โดยมีการ
เข้าถึงบริการเพียงร้อยละ 11.2

จำนวนผูปวยที่มี
อายุ 0-5 ป

3

2,358

4

2,639

6

1,593

จำ�นวนผู้ป่วยโรคความผิดปกติในการอ่าน (Dyslexia) และมารับริการ

?

?

?

ป

จำนวนผูปวยทั้งหมด
ที่มารับบริการ

จำนวนผูปวยที่มี
อายุ 0-5 ป

2558

29,763

2,358

2559

36,834

2,639

2560

36,466

1,593

?

ที่มา : รายงานจ�ำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการโรคความผิดปกติในการอ่าน (Dyslexia), กรมสุขภาพจิต

อัตราตายเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน ในป 2559

อัตราตายเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
ตอการเกิ
ดมีชีพ 1,000 คน ในปชาย
2559
ประเทศ
ไทย
ประเทศ

ชาย 14

หญิง

หญิง

11

ไทยเมียนมา

14

55

11

46

เมียนมา
กัมพูชา

55

17

46

14

กัมพูชา

17

สิงคโปร

3

อินโดนีเซีย

29

มาเลเซีย

9

บรูไน

11

สิงคโปร

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
บรูไน
ลาว

3
29
9
11

14
3
23
8
9

3
23
8
9

70

70

58

58

ฟลิปฟ
ปนลสิปปนส

30

30

24

24

เวียดนาม
เวียดนาม

25

25

18

18

ลาว

ความผิดปกติในการอ่าน (Dyslexia) เป็นอีกความผิดปกติ
ด้านการเรียนรู้ที่พ่อแม่ไทยต้องท�ำความรู้จัก เนื่องจากเป็น
อุปสรรคส�ำคัญต่อการเรียนในเด็กที่มีอาการแต่ไม่ถูกตรวจพบ
หากผู้ปกครองและครูไม่เข้าใจ เด็กอาจถูกลงโทษและน�ำไปสู่
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้
เช่น ไม่อยากเรียน หนีเรียน
หากพบได้ เร็ ว ในช่ ว งเด็ ก
ปฐมวัย และคนรอบข้างมี
ในป 2559 ประเทศไทย ความเข้าใจและเอาใจใส่ จะ
ในป 2559
พบอัประเทศไทย
ตราตายเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
สามารถช่
วยกันพัฒนาให้
พบอัตราตายเด็
กอายุจากป
ต่ำกวา 2533
5 ป ถึง 3 เท
ลดลง
า
ลดลง จากป 2533 ถึง 3 เทา
แมวาสถานการณจะดีขึ้น เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
แมวาสถานการณจะดีขึ้น
กวาเพื่อนบานหลายประเทศ
และอยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า ง
และต่ำกวาเพืและต่
่อนบาำนหลายประเทศ
แต
ย
ง
ั
สู
ง
กว
า
สิ
ง
คโปร
3.7
เท
แตยังสูงกวาสิงคโปร 3.7 เทา
มีาความสุข
ในผูหญิง และ 4.7 เทาในผูชาย
ในผูหญิง และ 4.7 เทาในผูชาย

ที่มา : Levels & Trends in Child Mortality Report 2017, UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation
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การบาดเจ็บ

เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 1 ปี ขึ้ น ไปเสี ย ชี วิ ต จากการบาดเจ็ บ มากกว่ า จากโรคหรื อ
การเจ็บป่วย
การจมน้ำ� และอุบัติเหตุจราจร ซึ่งเป็นต้นตอสำ�คัญของการตายจากการบาดเจ็บของเด็กปฐมวัยไทย
เป็ น เหตุ ที่ ป้ อ งกั น ได้ หากผู้ ป กครองและสั ง คมรอบข้ า งเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสำ�คั ญ ในเรื่ อ ง
ความปลอดภัยใกล้ตัวเด็ก
ในปี 2557 เด็กปฐมวัยไทยอายุ 1-4 ปี
อันตรายจากการบาดเจ็
บและการได
รับรสารพิ
อัตราตายจากการบาดเจ็
บและการได้
ับสารพิษษ
เสี ย ชี วิ ต จากการบาดเจ็ บ และการได้ รั บ
ปี พ.ศ.2557
2557
ในเด็กในเด็
อายุกอายุ
1-41-4
ป พ.ศ.
สารพิษที่อัตรา 18.5 คนต่อเด็กแสนคน
สาเหตุ ห ลั ก 2 อั น ดั บ แรกมาจากการ
อุบัติเหตุจราจร 5.9
การจมน้ำ
8.6
จมน�้ำและอุบัติเหตุจราจร ส่วนสาเหตุอื่นๆ
สาเหตุอื่นๆ
ได้แก่ การอุดตันทางเดินหายใจ เช่น จาก
4.0
การส�ำลักสิง่ ของ เส้นสายรัดคอ ใบหน้าหรือ
(หนวย : อัตราตายตอเด็ก 100,000 คน)
ทางเดินหายใจถูกกดทับ การบาดเจ็บจาก
อัตาราการตายรวม 18.5 ตอเด็ก 100,000 คน
กระแสไฟฟ้า และจากวัตถุสิ่งของ
ที่มา : สรุปจาก อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, 2559

การจมน�ำ้ ของเด็กในวัยนี้ ส่วนใหญ่
เกิ ด จากการที่ ผู ้ ดู แ ลทิ้ ง เด็ ก ไว้ ล� ำพั ง
ในช่ ว งเวลาเพี ย งสั้ น ๆ เพื่อท� ำธุระ
หรือกิจกรรมบางอย่าง เฉลีย่ ช่วง 10 ปี
ที่ ผ ่ า นมา ทุ ก 2 วั น จะมี เ ด็ ก อายุ
1-2 ปี เสียชีวิต 1 คนจากการจมน�้ำ
แม้การฝึกให้เด็กว่ายน�้ำเป็นจะไม่ใช่
ปัจจัยหลักของการป้องกันการจมน�้ำ
แต่ ก็ ช ่ ว ยลดความเสี่ ย งของการเสี ย
ชีวิตของเด็กเมื่อพลัดตกน�้ำ อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลจากการส�ำรวจพบว่าเด็ก
ปฐมวัยไทย (อายุ 1-5 ปี) ที่สามารถ
ว่ายน�้ำเองได้หรืออย่างน้อยว่ายพอได้
บ้างหากมีคนช่วยเหลือ ยังมีน้อยมาก
ไม่ถึงร้อยละ 5

เฉลี่ย

ในช่วงปี 2550-2559
เด็กไทยอายุ 1-2 ปี
เสียชีวิตจากการจมน้ำ�

สุขภาพคนไทย 2561

คนตอป
หรือ

1 คน ในทุก 2 วัน

• ร้อยละ 92.9 เกิดจากการทิ้งเด็กไว้ตามลำ�พังระหว่างที่ผู้ดูแลทำ�กิจกรรมระยะเวลาสั้นๆ
• มาตรการป้องกันการจมน้ำ�ในเด็กวัยนี้ คือ เทน้ำ�ทิ้งหลังใช้งาน ฝังกลบหลุมหรือร่องน้ำ�ที่ไม่ได้
ใช้งาน กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำ�หรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ� ปิดฝาภาชนะ
ใส่น้ำ� กะละมัง โอ่งน้ำ� ตุ่มน้ำ� เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำ�พังแม้เพียงชั่วขณะ
• “หากว่ายน้ำ�เป็น มีโอกาสรอด (จากการจมน้ำ�) มากกว่าถึง 4 เท่า”

ที่มา : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559
วายพอไดตองมีคนชวย

วายไดดวยตัวเอง

0.9%

3.2%

ความสามารถ
ในการว่ายน้ำ�
ของเด็กอายุ 1-5 ปี
ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.
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วายน้ำไมเปน

95.9%

ในเรื่องอุบัติเหตุจราจร การตายและบาดเจ็บ
ของเด็กกว่าร้อยละ 60-70 มาจากการโดยสาร
รถจักรยานยนต์ การรณรงค์ใช้หมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก
และสร้างความตระหนักกับผูใ้ หญ่ถงึ ความเสีย่ งจาก
การให้เด็กซ้อนท้ายรถโดยปราศจากเครื่องป้องกัน
โดยเฉพาะในการเดินทางประจ�ำวัน เช่น การไปรับส่งทีศ่ นู ย์เด็กฯ หรือโรงเรียนอนุบาล เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ส่งเสริมหรือออกเป็นข้อบังคับให้มกี ารปฏิบัตอิ ย่าง
ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ในบริบทที่
ความเป็นเมืองมีเพิม่ มากขึน้ ความเสีย่ งจากการตาย
และบาดเจ็บจากการถูกเฉี่ยวชนบนท้องถนน และ
จากการโดยสารรถยนต์ ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องเด็ ก
ก็มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ การศึกษาในต่างประเทศพบว่า
การใช้ เ บาะนั่ ง นิ ร ภั ย สามารถลดโอกาสในการ
เสียชีวติ กรณีเกิดอุบตั เิ หตุของทารกได้ถงึ ร้อยละ 70
และของเด็กโตร้อยละ 54-80 แต่ในเรื่องนี้พ่อแม่
ไทยจ� ำ นวนมากยั ง มี ค วามเข้ า ใจและพฤติ ก รรม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลจากการที่ยังไม่มีกฎหมายในการบังคับ
ใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กในประเทศไทย

ในกลุมผูปกครองเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ป
จังหวัด กทม. ขอนแกน ลำปางและตรัง พบวา...

รอยละ 80
"เคยไดยินหรือรูเรื่อง"
เบาะนิรภัยมากอน
แตเพียงรอยละ 55
ที่ "เคยเห็น" และ
รอยละ 13.3 เทานั้น
ที่ "เคยใช"

หลังไดรับการอบรม
สงเสริมการใชและ
ไดรับเบาะนิรภัย
เพื่อทดลองใช
รอยละ 34.2
ยังคงไมไดใชเบาะนิรภัย
เด็กในรถยนตทุกครั้ง

รอยละ
70
เห็นวา
เบาะนิรภัย
ราคาสูง
เกินไป

สาเหตุจาก...
การติดตั้งไมสะดวก
พื้นที่ในรถจำกัด
มีคนอุมเด็กทุกครั้งที่เดินทาง
เด็กรองกวน
คิดวาเดินทางเพียงใกลๆ

5.8 %
10.7 %
21.5 %
28.1 %
33.1 %

รอยละของผูปกครองที่ไมไดใชเบาะนิรภัยทุกครั้ง

ที่มา : รายงานการศึกษา เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์: กรณีศึกษาประเทศไทย พ.ศ. 2558

จากผลการสำ�รวจพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยขณะโดยสาร
รถจักรยานยนต์ของเด็กปฐมวัยที่เดินทางจากบ้านมาโรงเรียน
หรือศูนย์พัฒนาปฐมวัยในจำ�นวน 4,500 คนใน 9 จังหวัด

ร้อยละ 72.0

ของผู้ขับขี่รู้ว่ามีหมวกนิรภัยสำ�หรับเด็กเล็กวางจำ�หน่าย
ร้อยละ 36.6
ของผู้ขับขี่ได้มีการจัดหาและมีหมวกนิรภัยสำ�หรับเด็กแล้ว
แต่มีเพียงร้อยละ 6.8
ของผู้ขับขี่ที่ใช้หรือใส่หมวกนิรภัยให้แก่เด็ก

ร้อยละ 8.7 ของเด็กอายุ 1-5 ปี
เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจนต้อง
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิก
ในรอบ 1 ปีสาเหตุหลักเกิดจากการ

หกล้มมีบาดแผล (ร้อยละ 26.1)
รองลงมาจาก

อุบัติเหตุจราจร (ร้อยละ 22.9)
ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

ที่มา : อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, 2559

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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สุขภาพช่องปากและสายตา

กว่าครึ่งของเด็กไทยอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันน�้ำนมผุ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ฟันแท้
จะผุต่อไปในอนาคต
ฟั น น้ำ� นมผุ แ ละภาวะสายตาผิ ด
ปกติไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่หาก
ไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลและแก้ ไ ข อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะโภชนาการ
พั ฒ นาการและความสามารถใน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นำ�ไปสู่
ปัญหาระยะยาวสืบเนื่องตามมาได้

ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปี
ที่ปราศจากฟันผุ
เด็กอายุ 3 ป

รอยละ

เด็กอายุ 5 ป*
48.3%

48.5%

38.6%

38.3%
33.5%

33.3%

19.4%
14.7%

21.5%

ปการสำรวจ**

17.2%

51.1%
48.3%

โดยเฉลีย่ ฟันน�ำ้ นมของเด็กซีแ่ รกจะ
ขึน้ เมือ่ อายุ 6-8 เดือน และขึน้ ครบ 20 ซี่
2532
2537
2543-43
2549
2555
2557
2558
2559
ในช่วงอายุ 3 ปี หลังจากนัน้ จะเริม่ หลุด
หมายเหตุ : * ในปี 2532, 2537 เป็นการส�ำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 6 ปี และในปี 2543-44 เป็นในกลุ่มเด็กอายุ
และถูกแทนทีด่ ว้ ยฟันแท้ในช่วงอายุ 6-7 ปี
		 5-6 ปี; ** ระยะห่างของจ�ำนวนปีระหว่างรอบการส�ำรวจไม่เท่ากัน
เป็นต้นไป แม้ฟันน�้ำนมจะไม่ใช่ชุดฟัน
ที่มา : ปี 2532-2555 จากรายงานผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555;
ปี 2557-2559 จากผลการสํารวจเพื่อประเมินสถานการณ์ทันตสุขภาพกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี 12 ปี
ถาวร แต่การรักษาให้มีสภาพที่แข็งแรง
และผู้สูงอายุ พ.ศ.2559
นั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ เด็ ก ไทย
ฟันน�ำ้ นมผุเป็นปัญหาหนึง่ ทีม่ องข้ามไม่ได้ หากคิดว่าทีอ่ ายุ 6 เดือน ไม่มเี ด็กทีฟ่ นั ผุเลย (เพราะฟันเพิง่ เริม่ ขึน้ ) ทีอ่ ายุ 18 เดือน
จะมีเด็กที่มีปัญหาฟันผุถึงร้อยละ 12.3 ที่อายุ 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.5 หรือประมาณครึ่งหนึ่งมีฟันผุ และที่อายุ 5 ปี
เด็กที่มีฟันผุจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 80 หรือ 4 ใน 5 เลยทีเดียว การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและแปรงฟันอย่างถูกวิธี
โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม เช่นเดียวกับการสร้างความตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการเลือก
แปรงสีฟนั เด็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน และมีขนาด
ใคร (ควร) แปรงฟันเด็กในตอนเช้า...
ที่เหมาะสมกับอายุและช่องปากของเด็ก
83.4%

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ เด็กอายุ 0-3 ปี,
ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
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เด็กจะแปรงฟนเองไดสะอาด
เมื่ออายุ 7-8 ปขึ้นไป

52.4%
รอยละของเด็กที่แปรงฟนตอนเชา

เด็กอายุ 18 เดือนที่ปราศจากฟันผุ
คิดเป็นร้อยละ 87.6 และ 88.7
ในปี 2557 และ 2558 ตามลำ�ดับ
โดยเด็กที่ได้รับการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันจาก
ผู้ปกครองคิดเป็น ร้อยละ 68.4 ในปี 2559

12.5%

เด็กอายุ 3 ป
เด็กอายุ 5 ป

44.2%

11.6%

เด็กแปรงเอง

ผูปกครอง

หมายเหตุ : ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปีที่แปรงฟันตอนเช้าเท่ากับร้อยละ 94.5 และ 93.5 ตามล�ำดับ
ทีม่ า : รายงานผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7 พ.ศ. 2555, ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

คุณภาพแปรงสีฟันเด็ก พ.ศ. 2559
ผานเกณฑ
มาตรฐาน

71.8%

ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน

28.4%

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ

ไมระบุ 17%

ระบุ

83%

2 ใน 3 ของ
แปรงสีฟนที่ไมระบุอายุเด็กบนฉลาก
มีคุณภาพไมผานเกณฑตามมาตรฐานวิชาการ

การระบุอายุเด็กที่เหมาะสมกับแปรงบนฉลาก
หมายเหตุ : เป็นการส�ำรวจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจากแปรงสีฟันเด็ก 33 ยี่ห้อ 81 รุ่น
ที่มา : ผลการส�ำรวจคุณภาพแปรงสีฟันเด็ก พ.ศ. 2559, ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย

นอกจากฟันน�้ำนมผุ ภาวะสายตาผิดปกติเป็นอีก
หนึง่ ปัญหาทีด่ เู หมือนไม่รา้ ยแรงแต่มผี ลกระทบระยะยาว
การมองเห็นที่พร่าเลือนจากปัญหาสายตาในเด็ก หากไม่
ถูกตรวจพบและแก้ไข อาจเป็นต้นเหตุนำ� ไปสูป่ ญ
ั หาความ
สามารถในการเรียนรู้ต�่ำและความล่าช้าของพัฒนาการ
ด้านต่างๆ งานวิจยั ในประเทศไทยเมือ่ ปี 2555 พบเด็กไทย
จ�ำนวนมากมีภาวะสายตาผิดปกติ โดยที่เพียง 1 ใน 4
เท่ า นั้ น ที่ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองทราบและแก้ ไขโดยการให้
ใส่แว่น ในจ�ำนวนนี้มีเพียงจ�ำนวนหนึ่งที่แว่นที่ใส่นั้นถูก
ต้องตรงตามสายตาของเด็ก ข้อค้นพบนีท้ ำ� ให้ประเทศไทย
ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการตรวจคัดกรองสายตา
ในกลุ่มเด็กเริ่มเข้าวัยเรียนมากขึ้น เช่น โครงการเด็กไทย
สายตาดี ที่ตั้งเป้าตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ป. 1
ให้ได้ทั่วประเทศ ความครอบคลุมในการคัดกรองและ
การแก้ไขปัญหาสายตาทีพ่ บในเด็กเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งติดตาม
และปรับปรุงต่อไป

เด็กไทย รอยละ 6.6
มีภาวะสายตาผิดปกติ
รอยละ 4.1 มีภาวะสายตาผิดปกติ
และตองใสแวนตา
ในจำนวนเด็กที่สายตาผิดปกติ
และจำเปนตองใสแวน
มีเพียง 1 ใน 4 เทานั้นที่

"ใสแวน"

ในจำนวนเด็กที่ใสแวนมีเพียง

1 ใน 4

ที่แวนมีความถูกตอง
ตรงตามสายตาของเด็ก
ที่มา : รายงานวิจัยการประเมินความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการตรวจคัดกรองภาวะ
สายตาผิดปกติในเด็กไทยระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโดยคุณครู (2555),
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
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5

พัฒนาการ

ปัจจุบันเด็กไทยเกือบ 1 ใน 4 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาที่สงสัยล่าช้ากว่าครึ่ง
เด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า ไม่ได้หมายความว่าเด็กมีความบกพร่องเสมอไป แต่อาจเป็นเพราะเด็กไม่ได้
รับการกระตุ้นที่เหมาะสมจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู เมื่อได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำ�เสมอ จะกลั บ มามี พั ฒ นาการที่ ส มวั ย ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารคั ด กรองพั ฒ นาการจึ ง มี ค วามสำ�คั ญ
อย่างยิ่ง
เด็กปฐมวัยไทยที่มีระดับพัฒนาการสมวัย
และพัฒนาการสงสัยล่าช้า ปี 2560

ช่วงปฐมวัยเป็นโอกาสทองของการเจริญ
เติบโตในทุกๆ มิติของชีวิต การมีพัฒนาการที่
สมวัยส่งผลต่อทั้งสุขภาพและความสามารถใน
การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต พัฒนาการด้าน
23.1%
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (ความสามารถ
ในการใช้ มื อ ในการท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
การหยิบ จับ ติดกระดุม ตักอาหาร เป็นต้น)
76.9%
มี ค วามจ� ำ เป็ น ในการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น และ
เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเขียนหนังสือในอนาคต
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยไทย วัยแรกเกิดถึง 5 ปีพบว่า
ปัญหาพัฒนาการทีส่ งสัยล่าช้าในด้านต่างๆ ลดลง
เด็กที่มีพัฒนาการ
เด็กที่มี
ตามอายุของเด็ก แต่พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
สงสัยลาชา
พัฒนาการสมวัย
มั ด เล็ ก และสติ ป ั ญ ญายั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ ที่
หมายเหตุ : เป็นการศึกษาในเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี โดยสุม่ ในกลุม่ เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ค่อนข้างสูงในทุกช่วงวัย
ที่มา : รายงานประจ�
เด็กปฐมวัยไทยพัฒนาการสงสัยลาชา จำแนกรายด
านำปี 2560, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
เด็กปฐมวัยไทยพัฒนาการสงสัยล่าช้า จำ�แนกรายด้าน

52.4%

47.5%

32.6%
กลามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา
การเคลื่อนไหว
(กลามเนื้อมัดใหญ)

43.2%

33.4%

การใชภาษา
การเขาใจภาษา
การชวยเหลือตัวเอง

หมายเหตุ : เป็นการศึกษาในเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี โดยสุ่มในกลุม่ เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ที่มา : รายงานประจ�ำปี 2560, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
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ในด้านสติปัญญา โดยรวมแล้ว
เด็กไทยชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ อยูใ่ น
ช่วงอายุ 6-7 ปีมีระดับไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่
98.2 คะแนน ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ค่อนข้างไปทางต�ำ่ แต่เมือ่ ดูการกระจายตัว
ของคะแนนระดับสติปญ
ั ญาแล้ว พบว่า
มี ถึ ง ร้ อ ยละ 32 ที่ มี คะแนนไอคิ ว ต�่ำ
กว่าเกณฑ์ปกติ นับว่าเกินกว่าเกณฑ์
เป้าหมายคือไม่เกินร้อยละ 25 เด็ก
ที่ อ ยู ่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และภาคใต้ เ ป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ด้านระดับสติปญ
ั ญามากกว่าภาคอื่น

การเคลื่อนไหวที่สมวัย
ของเด็ก 9 เดือน

พัฒนาการสงสัยลาชาในกลุมเด็กอายุ 9 เดือน จำแนกรายดาน
การชวยเหลือตัวเอง

o ลุกขึ้นนั่งไดจากทานอน
o เกาะเดินไปขางๆ ได 4-5 กาว

12.6%
31.4%

การเขาใจภาษา
การใชภาษา

30.6%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา

31.2%
40.2%

การเคลื่อนไหว

การเขาใจภาษาที่สมวัย
ของเด็ก 18 เดือน

พัฒนาการสงสัยลาชาเด็กอายุ 18 เดือน จำแนกรายดาน

o เลือกวัตถุตามคำสั่งไดถูกตอง 3 ชนิด
o ชี้อวัยวะได 1 สวน

การชวยเหลือตัวเอง

17.4%
45.8%

การเขาใจภาษา

44.5%

การใชภาษา

3

39.1%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา

1 2

13.8%

การเคลื่อนไหว

การเขาใจภาษาที่สมวัย
ของเด็ก 30 เดือน

พัฒนาการสงสัยลาชาเด็กอายุ 30 เดือน จำแนกรายดาน
68.1%

การชวยเหลือตัวเอง

83.1%

การเขาใจภาษา
การใชภาษา

65.5%
79.1%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
การเคลื่อนไหว

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
ที่สมวัยของเด็ก 42 เดือน
o แยกรูปทรงเรขาคณิตได 3 แบบ
o ประกอบชิ้นสวนของรูปภาพ
ที่ถูกตัดออกเปน 3 ชิ้นได

o สนใจฟงนิทานไดนาน 5 นาที
o วางวัตถุไว “ขางบน” และ
“ขางใต” ไดตามคำสั่ง

55.4%

พัฒนาการสงสัยลาชาเด็กอายุ 42 เดือน จำแนกรายดาน
32.1%

การชวยเหลือตัวเอง
การเขาใจภาษา

27.8%
30.8%

การใชภาษา

63.4%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
การเคลื่อนไหว

21.8%

หมายเหตุ : เป็นการศึกษาในเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี โดยสุ่มในกลุม่ เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ที่มา : รายงานประจ�ำปี 2560, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
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สถานการณ IQ
สถานการณ
IQ
คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
ป 2559 = 98.2
คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
%
31.8
ป ำ2554
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นพืน้ ฐานส�ำคั27.7
ญในการด�
เนิ
นชี%วติ =อย่94.6
างมีคปวามสุ
ข เด็=ก98.2
ไทยชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ราวร้อยละ 23
2559
27.7 %

31.8 %

2554
มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะอย่
างยิ่งปในด้
านเก่=ง94.6
คือ การขาดความมุ่งมั่นพยายาม และ
ต่ำกวา 90 (ต่ำกวาเกณฑปกติ)
การขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
ต่ำกวา 90 (ต่ำกวาเกณฑปกติ)
90-109 (ปกติ)
40.5 %

(ปกติ)
(สูง้ น
กวประถมศึ
าเกณฑ90-109
ปกติ) ก ษาปี
สถานการณ์ IQ และ EQมากกว
เด็าก110
ไทยชั
ที่ 1 ปี 2559

40.5สถานการณ
%

สถานการณ IQ
27.7 %

27.7 %

IQ

มากกวา 110 (สูงกวาเกณฑปกติ)

คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
ป 2559 = 98.2
ป 2554 = 94.6

31.8 %

คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
ป 2559 = 98.2
ป 2554 = 94.6

31.8 %

IQ>100

ต่ำกวา 90 (ต่ำกวาเกณฑปกติ)
90-109 (ปกติ)

40.5 %
12ต่ำจักวงาหวั90ด (ต่(รำกว
อยละ
าเกณฑ16)
ปกติ)

มากกวา 110 (สูงกวาเกณฑปกติ)

IQ>100 12 จังหวัด (รอยละ 16)

IQ=100 3090-109
จังหวัด(ปกติ
(ร
อ) ยละ 39)
IQ=100 30 จังหวัด (รอยละ 39)

40.5 %

มากกวา 110 (สูงกวาเกณฑปกติ)

IQ<100 35 จังหวัด (ร
อยละ 45)
IQ<100
35 จังหวัด (รอยละ 45)
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมาย สัดส่วนเด็กที่ไอคิวต�ำ่ กว่าเกณฑ์ปกติไม่เกินร้อยละ 25
IQ>100 12 จังหวัด (รอยละ 16)
IQ=100 30 จังหวัด (รอยละ 39)
IQ<100 35 จังหวัด (รอยละ 45)

IQ>100 12 จังหวัด (รอยละ 16)

สถานการณ EQ สถานการณ EQ

IQ=100 30 จังหวัด (รอยละ 39)
ต่ำกวาเกณฑปกติ

ต่ำกวาเกณฑปกติ
ปกติ

13.0
IQ<100 35 จังปกติ
หวั
ด (ร%อยละ 45)

22.9 %

19.7% 24.2% 18.1%

19.7% 24.2% 18.1%

สถานการณ EQ
ต่ำกวาเกณฑปกติ
ปกติ

64.1สูง%
กวาเกณฑปกติ

สถานการณ EQ
ปกติ

สัดสวนเด็กที่มีระดับ EQ

สัดสวนเด็กที่มีระดับ EQ
ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน
22.9 %ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน

สูงกวาเกณฑปกติ

สูงกวาเกณฑปกติ

ต่ำกวาเกณฑปกติ

13.0 %

13.0 %

64.1 %

ด22.9
านดี%

สัดสวนเด็กที่มีระดับ EQ
ดานเกง ดานสุข
ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน

ดานดี

ดานเกง

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
64.1 %
สัด2559,
สวนเด็กรมสุ
กที่มขีรภาพจิ
ะดับ ตEQ
ในเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ.
13.0 %
ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน
22.9 %

ดานสุข
19.7% 24.2% 18.1%

ดานดี

ดานเกง

ดานสุข

ทักษะส�ำคัญอีกประการทีส่ ง่ ผลต่อชีวติ ในระยะยาว คือ19.7
ความสามารถในการท�
น้ สู%งของสมอง ในการก�ำกับตนเอง
% 24.2% ำงานขั
18.1
ในด้านอารมณ์ ความคิด และการกระท�ำ ทักษะเหล่านี้เรียกว่าการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เมื่อเด็ก
มีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารดีจะลดปัญหาพฤติกรรม เช่น ความหุนหันพลันแล่น ท�ำโดยไม่คิด ใจร้อนรอคอยไม่เป็น
ง
ดานสุ
สมาธิสั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียน การท�ำงาน และทักษะการใช้
ในอนาคต
ปัจขจุบันได้มีการพัฒนาแบบประเมิน
ดานดี ชีวิตอืด่นาๆนเก
64.1ยอายุ 2-5 ปี ผลการศึกษาพบว่าเด็กไทยทีม
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวั
่ พี ฒ
ั นาการและพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาด้านการคิด
เชิงบริหารล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยมีประมาณร้อยละ 30
สูงกวาเกณฑปกติ

%
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Executive Function หรือ EF
เป็นศักยภาพการทำ�งานของสมองในระดับสูง ที่ควบคุมความคิด
อารมณ์ และการกระทำ�ให้ถึงเป้าหมาย เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุข
และมีคุณภาพในยุคศตวรรษที่ 21
สำ�หรับเด็กในขวบปีแรก การพัฒนา EF ทำ�ได้โดย
- การสร้างแม่และสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง แม่ต้องให้ความรัก
ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เพื่อประทับลงลึกถึงจิตใต้สำ�นึกของเด็ก
สำ�หรับเด็กวัย 2-6 ปี การพัฒนา EF ทำ�ได้โดย
- การฝึกดูแลตัวเอง เช่น กินข้าวเอง อาบน้ำ�แต่งตัวเอง
- การฝึกดูแลรอบกายตัวเอง เช่น เก็บของเล่นเอง กินเสร็จเก็บจานข้าวเอง
- การเล่น เช่น ปีนป่าย ปั้นดินปั้นทราย เล่นน้ำ� ระบายสี เล่นบทบาทสมมติ หรือการเล่นอย่างอิสระ
ช่วงปฐมวัยจึงเป็นโอกาสทองในการสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อพัฒนา EF ต่อไปในอนาคต

การเติบโตด้วยพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้านเป็นรากฐาน
ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีในอนาคต การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัย
ในทุกๆ ด้าน จึงควรเป็นนโยบาย
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ประชากรของประเทศ

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

การคิดเชิงบริหาร (Executive Function: EF) ของเด็กปฐมวัยไทย
เด็กไทยที่มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารลาชากวาเกณฑเฉลี่ย จำแนกตามอายุและเพศ

28.2% 28.1%

29.4%

28%

26.8%

28.4%

รอยละ

27.2%

28.7%

ชาย
หญิง
2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

อายุ

เด็กไทยที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหาดานการคิดเชิงบริหารมากกวาเกณฑเฉลี่ย จำแนกตามอายุและเพศ

32.5% 33.1%

33% 32.5%

32.6% 31.9%

รอยละ

31.6% 31.9%

ชาย
หญิง
2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

อายุ

หมายเหตุ : ประเมินในกลุ่มตัวอย่างเด็กชายหญิงอายุ 2-5 ปี
ที่มา : นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ปนัดดา ธนเศรษฐกร อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล, 2560
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6

สุขภาพแม่และเด็ก

เกือบครึ่งของหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงขาดสารไอโอดีน ในขณะที่การได้รับยาเม็ด
เสริมไอโอดีนยังไม่ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ทุกราย
อัตราตายทารกแรกเกิดของประเทศไทยปัจจุบันลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจแล้ว แต่อัตราส่วน
การตายมารดายังสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของประเทศ เช่นเดียวกับการลดจำ�นวนเด็กทารกแรกเกิดที่มี
น้ำ�หนักตัวน้อย ที่ปัจจุบันยังเกินเกณฑ์เป้าหมาย
ทารกที่ จ ะเกิ ด มาอย่ า งมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง พร้ อ ม
สถานการณ์รวมสุขภาพมารดาและเด็กแรกเกิด
เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ต้องเริ่มต้นจากแม่ที่มีสุขภาพดี
ตัวชี้วัด
26.6 ตอการเกิดมีชีพ
หญิงตัง้ ครรภ์สขุ ภาพดี จะเพิม่ โอกาสทีล่ กู จะเกิดมาอย่าง
100,000 ราย
อัตราสวน
สมบูรณ์ และลดความเสีย่ งการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
การตายมารดา
เกณฑเปาหมาย: ไมเกิน 15
ตอการเกิดมีชีพ 100,000 ราย
ระหว่างการคลอด อันเป็นสาเหตุการตายทีส่ ำ� คัญของเด็ก
อายุต�่ำกว่า 1 ปี ในประเทศไทย
อัตราตาย
ทารกแรกเกิด

3.5 ตอ 1,000
ทารกเกิดมีชีพ

(28 วันหลังคลอด)

เกณฑเปาหมาย: ไมเกินรอยละ 7

สถานการณ์ระดับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์
ก่อนกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน

2556

คามัธยฐานไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ

ไมโครกรัมตอลิตร

125.5

%

11.1%

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559, กระทรวงสาธารณสุข

181.2
159.4

142.1

20.4

146.8

155.7

17.9

%

18.6

%

17.3

%

17.0

%

รอยละ

ทารกแรกเกิด
น้ำหนัก 2,500 กรัม
หรือนอยกวา

คาไอโอดีน
ไมควรต่ำกวา150

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง

เกณฑเปาหมาย:
ไมเกิน 5 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

147.1 145

2557

2558

2559

2560

หมายเหตุ : หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะโลหิตจาง คือ มีผล เฮมาโตคริต (Hematocrit:
		 HCT) อยูร่ ะหว่าง 1-32 (รายงานเป็นสัดส่วนจากหญิงไทยที่มารับ
		 บริการฝากครรภ์และได้รับการตรวจ HCT ในแต่ละปีงบประมาณ
		 ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
ที่มา : Health Data Center ปี 2556-2560, กระทรวงสาธารณสุข

ส�ำหรับสตรีตงั้ ครรภ์ การได้รบั ธาตุเหล็กและไอโอดีน
ที่เพียงพอมีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย
และสติปญ
ั ญาของทารกในครรภ์ ปัจจุบนั หญิงตัง้ ครรภ์ใน
ประเทศไทยเกือบ 1 ใน 5 มีภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก อันส่งผลต่อความเสีย่ งในการเสียชีวติ จากภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด ทารกในครรภ์เติบโตช้าหรือคลอดก่อน
หมายเหตุ : ค่ามัธยฐานของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่น้อยกว่า 150 		
		 ไมโครกรัมต่อลิตร หมายถึง ยังมีปัญหาการขาดสารไอโอดีน
ก�ำหนด และเด็กที่เกิดมามีโอกาสโลหิตจางมากขึ้น ซึ่งส่ง
ที่มา : ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ในส่วนสถานการณ์ด้าน
สารไอโอดีนในหญิงตัง้ ครรภ์ ถึงแม้ความเสีย่ งจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจ�ำเป็นต้องผลักดันการให้เม็ดยาเสริมไอโอดีนให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น

108.2

2550

22

2551

117.8

2552

2553

2554
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2555

2556

2557

2558

2559

รอยละหญิงตั้งครรภที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
รอยละหญิงตั้งครรภที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

การฝากครรภ์เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
สุขภาพมารดาและการเกิด การฝากครรภ์
เร็ ว จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นกับแม่หรือลูกได้ โดยเฉพาะใน
3 เดือนแรกที่ทารกมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว กลุม่ แม่ทอี่ ายุนอ้ ยกว่า 20 ปีกว่า
1 ใน 3 ไม่ได้ไปฝากครรภ์ภายใน 3 เดือน
แรก ซึง่ เป็นการเพิม่ ความเสีย่ ง นอกจาก
นีก้ ารตรวจสุขภาพหลังคลอดเป็นบริการ
สาธารณสุ ข ที่ ยั ง มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ
ระหว่างผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและ
ภูมิภาคอื่นๆ ที่รัฐจ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญ เพื่อสุขภาพของแม่และการเกิด
ที่มีคุณภาพของประชากรไทย

63.5
56.7
45.6

2556

63.5

%

70.7

78.3

%

%

%

%

%

2557

2556

2558

2557

2559

2558

2560

2559

2560

หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100
ที่มา : Health Data Center ปี 2556-2560, กระทรวงสาธารณสุข

สาเหตุการตายที่สำ�คัญ 5 อันดับแรก
ของเด็กอายุต่ำ�กว่า 1 ปี
จำนวน
ภาวะแทรกซอน
ที่เกิดในระยะปริกำเนิด
ความผิดปกติ ความพิการแตกำเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของหญิงตั้งครรภ์

อาการ อาการแสดง และสิ่งปกติ
ที่พบจากการตรวจทางคลินิกและ
ตรวจทางหองปฏิบัติการที่มิไดมีรหัสระบุไว

การฝากครรภ์ภายใน 3 เดือนแรก
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ
83.2%

56.7

78.3
%

%

%

%

45.6

70.7

โรคของทางเดินระบบหายใจ
(โดยมากเปนปอดบวม)

81.3%

โรคติดเชื้อและปรสิต
(ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากอาการทองรวง
กระเพาะและลำไสอักเสบ)

62.9%

อัตราตอประชากร
อายุต่ำกวา 1 ป 100,000 คน

2,185

328.0

992

148.9

375

56.3

252

37.8

125

18.8

ร้อยละ

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559, กระทรวงสาธารณสุข

การตรวจหลังคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง
ภายใน 42 วัน จำ�แนกตามภูมิภาค
86.0%

20-34 ป

79.5%

35-49 ป

74.5%

77.0%

75.1%

86.0%

79.5%

ร้อยละ

นอยกวา 20 ป

กรุงเทพมหานคร

กลาง

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ใต

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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23

กลาง

7

การเลี้ยงดู

เด็ ก ปฐมวั ย เป็ น ช่ ว งอายุ ที่ ถู ก ท� ำ โทษด้ ว ยวิ ธี รุ น แรงทางร่ า งกายมากที่ สุ ด
ราว 3 ใน 4 ของเด็กวัย 3-4 ขวบถูกสมาชิกในครัวเรือนท�ำร้ายร่างกาย
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
เด็กอายุ 1-5 ปี จำ�แนกตามผู้เลี้ยงดูหลัก

เทคโนโลยี มี บ ทบาทอย่ า งมาก
ในการเลี้ ย งดู เ ด็ ก ในปั จ จุ บั น
แม้ ว่ า เวลาที่ เ ด็ ก ใช้ ดู โ ทรทั ศ น์
ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงมากในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านมา แต่อุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น แท็ บ เล็ ต
กลายเป็นอีกทางเลือก ทีผ
่ เู้ ลีย้ งดู
สามารถหยิบยื่นให้เด็กได้

3.8 %
33.6 %

1.3 %

61.4 %

เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสัดส่วนพ่อหรือแม่
เป็นผู้เลี้ยงดูหลักต่ำ�ที่สุด (52.4%)
ในขณะที่สัดส่วนปู่ย่าตายาย
เป็นผู้เลี้ยงดูหลักสูงที่สุด (42.7%)
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในภาคอื่น
พอหรือแม

ปู ยา หรือ ตา ยาย

ลุง ปา นา อา

อื่นๆ

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

รอยละ

การเลีย้ งดูเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพของเด็ก ส�ำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทยผูเ้ ลีย้ งดูหลักราว 2 ใน 3 คือพ่อ
หรือแม่ ในขณะทีป่ ระมาณ 1 ใน 3 เป็นปูย่ า่ หรือตายาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ กี ารย้ายถิน่ สูง ปูย่ า่ /ตายายจึงเป็นผูเ้ ลีย้ งดู
หลักเกือบครึ่ง งานวิจัยพบว่าการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อและแม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็ก เด็กที่อยู่กับ
พ่อและแม่มสี ดั ส่วนพัฒนาการสงสัยล่าช้าราวร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับเด็กทีไ่ ม่ได้อยูก่ บั พ่อและแม่ทมี่ สี ดั ส่วนสูงกว่าทีร่ าว
ร้อยละ 25
คุณภาพการเลี้ยงดูในแต่ละครอบครัว
เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความเหลือ่ มล�ำ้
สัดส่วนเด็ก 0-36 เดือนที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า
จำ�แนกตามการอยู่อาศัย
ระหว่างชนชั้น เด็กในครอบครัวร�่ำรวยมาก
มี โ อกาสท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ พ่ อ หรื อ แม่
24.8%
มากกว่าเด็กในครอบครัวยากจนมากเกือบ
เท่าตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อความแตกต่างด้าน
17.4%
17.1%
พัฒนาการ อันจะส่งผลให้ความเหลื่อมล�้ำ
ระหว่างชนชั้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เกือบครึ่งของผู้เลี้ยงดูเด็กเห็นว่าการลงโทษ
ทางร่างกายเป็นสิ่งจ�ำเป็น เด็กปฐมวัยจึงมี
แนวโน้มถูกท�ำโทษทางร่างกายมากกว่าเด็กโต
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแนวทางการอบรม
เด็กที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การเลี้ยงลูก
อยูกับพอแม
ไมไดอยูกับพอ
ไมไดอยูกับพอแม
ด้วยวิธีเชิงบวก ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อเด็กใน
ที่มา : อารี จ�ำปากลาย และคณะ, 2559
ระยะยาวมากกว่า
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การเลี้ยงลูกเชิงบวก
สมองของมนุษย์พัฒนาได้ดีในสภาพแวดล้อมเชิงบวก
เด็กจะพัฒนาความรู้สึกรักและนับถึงตนเอง
รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีศักยภาพ และถึงล้มก็ไม่เป็นไร
เพราะยังมีคนรักและคอยสนับสนุนอยู่เสมอ

ความท้าทายในการเลี้ยงลูกเชิงบวก
คือ ความเคยชินกับวิธีการเดิมๆ
พ่อแม่ต้องตั้งสติก่อนจะบ่น ดุ ด่า
ประชด เปรียบเทียบ หรือตีลูก

การอบรมเด็กด้วยวิธีลบจะ
กระตุ้นสมองส่วนสัญชาตญาณ
ให้ “สู้ หนี หรือยอม” ซึ่งเด็ก
จะไม่ได้เรียนรู้อะไรอย่างแท้จริง

ที่มา : สัมภาษณ์ พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋) เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน

เด็กอายุ 1-14 ปี ที่ได้รับการอบรมโดยการทำ�ร้ายร่างกายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
72.7%

65.1%

เด็กปฐมวัยถูกอบรม
ดวยวิธีรุนแรงทางกาย
มากที่สุด

รอยละ

62.8%

40.5%

47.5% ของผูเลี้ยงดู
เชื่อวาการลงโทษ
ทางรางกายเปนสิ่งจำเปน
ในการเลี้ยงเด็ก

1-2 ป

3-4 ป

5-9 ป

เด็ก 36-59 เดือน ที่สมาชิกผู้ใหญ่ในครัวเรือน
ร่วมทำ�กิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรมใน 3 วันที่ผ่านมา
ร่ำรวยมาก

ร่ำรวย

ปานกลาง

ยากจน

เด็กใน
ครอบครัวร่ำรวยมาก
มีโอกาสทำกิจกรรม
กับพอและแมมากกวา
เด็กในครอบครัวยากจน
มากเกือบเทาตัว

ยากจนมาก

87.1%

ป 2551-2552
68.2%

แม

พอ

25.7%
24.7%

39.6%

40.9%

วันธรรมดา

51.9%

36.6%
35.8%

ป 2557

68.7%

52.9%
45.6%

เด็ก 1-5 ป...

รอยละ

อายุ

10-14 ป

ในยุ ค ดิ จิ ทั ล สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มี บ ทบาทในการเลี้ ย งดู ลู ก มากขึ้ น
ปั จ จุ บั น เด็ ก ไทยจ� ำ นวนมากยั ง คงดู
โทรทัศน์เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน อย่างไร
ก็ตาม เด็กในปัจจุบันมีทางเลือกอื่น
มากขึ้ น เกื อ บครึ่ ง ของเด็ ก ปฐมวั ย
ใช้ ส %มาร์ ท โฟนหรื
56.2
51.8อ% แท็ บ เล็ ต แต่ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ส่งผลให้เด็กมี
กิจกรรมทางกายและการปฏิ
สัมพันธ์
วันหยุด
กับสมาชิกในครอบครัวลดลงไม่ต่าง
กับการดูโทรทัศน์

ป 2551-2552

41.0% ใชสมารทโฟนที่เลนเกมได

หมายเหตุ : กิจกรรมร่วมกับเด็ก ได้แก่ การอ่านหนังสือหรือดูสมุดภาพ การเล่านิท44.8
าน การร้
งเพลง
% อใช
แท็บเล็การพาออกไป
ต
นอกบ้าน/บริเวณบ้าน/สนาม การเล่น การใช้เวลาเรียกชื่อสิ่งของ นับเลข หรือวาดรูป
ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนของเด็กอายุ 1-5 ปี ที่ดูโทรทัศน์วันละ 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า
ป 2551-2552

ป 2557

ป 2551-2552

ป 2557

39.6%

40.9%

56.2%

51.8%

วันธรรมดา

ป 2557

ป 2551-2552

ป 2557

ป 2551-2552

39.6%

40.9%

56.2%

ดูทีวีเทาเดิม
วันธรรมดา
เพิ่มเติมคือมือถือ
และแท็บเล็ต

เด็ก 1-5 ป...

41.0% ใชสมารทโฟนที่เลนเกมได
44.8% ใชแท็บเล็ต

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 และ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

41.0% ใชสมารทโฟนที่เลนเกมได
44.8% ใชแท็บเล็ต

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย

ดูทีวีเทาเดิม
เพิ่มเติมคือมือถือ
และแท็บเล็ต

51.8

วันหยุด

วันหยุด

เด็ก 1-5 ป...

ป 255

25

ดูท
เพิ่มเต
แล

8

การศึกษาของเด็กปฐมวัย

ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย เ ป็ น
รากฐานที่ สำ�คั ญ ของการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
ระยะยาว การลงทุ น ด้ า น
งบประมาณกับการศึกษาและ
สุ ข ภาพของเด็ ก ในวั ย นี้ ใ ห้
ผ ล ต อ บ แ ท น ก ลั บ คื น ต่ อ
สังคมมากถึง 7.3 เท่า

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในมนุษย

3 ใน 4 คน ของเด็ ก ไทยอายุ 3-5 ปี ได้ เ ข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รปฐมวั ย
(ระดับก่อนประถมศึกษา)
ผลตอบแทนทางสังคม
ลงทุน

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ในเด็กปฐมวัย

1

บาท

การศึกษากอนวัยเรียน
การศึกษา
การพัฒนาทักษะการทำงาน

วัยเรียน

หลังจบการเรียน

7.3
บาท

(หรืออัตราผลตอบแทน
รอยละ 13.7% ตอป)

โครงการพัฒนาเด็กแรกเกิดและวัยเตาะแตะ

กอนคลอด 0-3 4-5

ตลอดชวงชีวิต
(Life cycle benefits)

อายุ (ป)

การศึกษาลาสุดในป 2559 พบวาการลงทุนนี้
(เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิด)
ใหผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนในการศึกษาระดับ
กอนวัยเรียน (3-4 ป) ซึ่งใหอัตราผลตอบแทน
รอยละ 7-10 ตอป ซึ่งก็นับวาสูงอยูแลว
โดยผลตอบแทนจะสูงมาก
ในกลุมเด็กที่มาจากครอบครัวดอยโอกาส

ทีม่ า : Heckman, James J.(2008). Quantifying the Life-cycle Benefits of a Prototypical Early Childhood Program.

งานศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เจมส์ เจ. เฮกแมน พบว่าการลงทุนในการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการ
ลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทางสังคมทีส่ งู มากโดยเฉพาะในกลุม่ เด็กยากจนหรือด้อยโอกาส และยิง่ สามารถลงทุนในเด็กกลุม่ นีไ้ ด้
เร็วเท่าไร (ทีแ่ นะน�ำคือตัง้ แต่แรกคลอด ทัง้ ในด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก ควบคูไ่ ปกับการลงทุนด้านสุขภาพ)
ผลตอบแทนทีส่ งั คมจะได้รบั ก็ยงิ่ สูงขึน้ ในทางเดียวกัน งานศึกษาในไทยพบว่าการได้รบั การศึกษาระดับปฐมวัยส่งผลเชิงบวก
ต่อพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะทักษะทางปัญญา ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างเห็นได้ชัดในกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะปานกลางจนถึงยากจน1,2
ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ต่อจำ�นวนประชากรเด็กอายุ 3-5 ปี ปี 2555-2559
101.0%

97.2%

95.5%

77.1%

98.1%

76.0%

32.9%

32.4%

96.2% 95.6%

92.5%

72.9%

27.8%

98.0%

94.6% 92.5%

74.8%

73.8%

32.5%

นักเรียน อ. 1/
เด็ก 3 ขวบ

นักเรียน อ. 2/
เด็ก 4 ขวบ

34.8%

นักเรียน อ. 3/
เด็ก 5 ขวบ

จากข้อมูลในปี 2559 ประมาณ
ร้อยละ 50 ของเด็กไทยอายุ 0 - 2 ปี
(หรื อ เกื อ บ 1 ล้ า นคน) ก� ำ ลั ง อยู ่
ภายใต้การดูแลของศูนย์การเรียน
สถานเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
ขณะทีป่ ระมาณ ร้อยละ 75 ของเด็ก
อายุ 3 – 5 ปี (หรือประมาณ 1.7
ล้ า นคน) ก� ำ ลั ง เข้ า เรี ย นในระบบ
โรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล 1 – 3

รวมนักเรียน อ. 1-3/
เด็ก 3-5 ขวบ

2555

2556

2557

2558

2559

ที่มา : ค�ำนวณจากตารางข้ อมูลสถิตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2559, กระทรวงศึกษาธิการ
(1)
พิริยะ ผลพิรุฬห์ และศิวัช เทียมทัด, 2559, “เศรษฐศาสตร์การศึกษาปฐมวัย: การเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาต่อในอนาคต” วารสารเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559) : 1-34, (2) อรพรรณ บัวอิ่น, 2560, การศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศก�ำลังพัฒนา: หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากประเทศไทย, พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560), 73-107
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2,028,997 คน

เด็กอายุ
0-2 ขวบ
ป 2559

สำนักพัฒนาสังคม
(สังกัด กทม.)
สถานรองรับ
เด็กเอกชน
ที่จดทะเบียน

988,503 คน

2.6 %

0.2 %

อื่นๆ

7.2 %
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

90.0 %

จำแนกตามสังกัด
ของศูนยการเรียนฯ

จำนวนประชากรเด็กอายุ
0-2 ขวบ

แม้เด็กในช่วงอายุนี้
จ�ำนวนหนึ่งอาจเข้าเรียน
ช้าหรือเร็วเกินกว่าเกณฑ์
จ� ำ นวนหนึ่ ง อาจได้ รั บ
การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้
นอกระบบโรงเรียน แต่
กล่ า วได้ ว ่ า น่ า จะยั ง มี
เด็ ก จ� ำ นวนอี ก ไม่ น ้ อ ย
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
หรื อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้
ในระดับปฐมวัย

จำนวนนักเรียนเตรียมอนุบาล
(อายุต่ำกวา 3 ขวบ) ในศูนยการเรียน
สถานเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก

ที่มา : ค�ำนวณจากตารางข้ อมูลสถิตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2559, กระทรวงศึกษาธิการ
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จำนวนเด็กตอครู 1 คน

สัดส่วนผู้เรียนต่อครูในการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2558

หมายเหตุ : ข้ อมูลปี 2558 หรื อปี ที่เป็ นปั จจุบนั ที่สดุ
ที่มา : Pupil/teacher ratio by level of education (headcount basis), UNESCO

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ในระบบโรงเรียนรวมถึงมาตรฐานการ
ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพและปริมาณของครูผู้สอน
และพี่ เ ลี้ ย งเด็ ก ความปลอดภั ย ของ
สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นและศู น ย์ ฯ
ความเพี ย งพอของงบประมาณและ
ทรัพยากร รวมถึงแนวทางการจัดการ
ศึกษาที่สอดคล้องตามปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยทีก่ ำ� หนดไว้เป็นข้อท้าทายทีส่ ำ� คัญ
ส�ำหรับประเทศไทย

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของไทย
“เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณ อยางเปนองครวมบนพื้นฐาน
การอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ
และพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองครอบครัว สังคมและประเทศชาติ”
ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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เด็กกลุ่มเปราะบาง

แต่ละปีมีเด็กทารกถูกทอดทิ้งอย่างน้อยประมาณ 150 - 200 คน
สถานการณ์ เ ด็ ก ปฐมวั ย กลุ่ ม เปราะบางมี แ นวโน้ ม ที่ ท้ า ทาย ลั ก ษณะและรู ป แบบหลากหลายขึ้ น เช่ น
เด็กทารกถูกทอดทิ้ง เด็กพิการ กลุ่มเด็กเร่ร่อน และกลุ่มเด็กข้ามชาติหรือไร้รัฐ
สถิติการทอดทิ้งเด็กในไทยจำ�แนกตามสถานที่

1.
2.
3.
4.

197 คน
87

154 คน
146 คน

69

39

64

42

36

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
หยาราง
ปญหาครอบครัว
ความยากจน

133 คน
68

61

จำนวนคน

ปัญหาเด็กทารกถูกทอดทิง้ สะท้อน
ภาพปัญหาสังคมไทยได้หลายด้าน ทัง้ การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การหย่าร้าง
ปั ญ หาครอบครั ว และความยากจน
ซึ่งล้วนเป็นความท้าทายส�ำคัญที่ควร
ต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นองค์รวม
ในส่วนเด็กปฐมวัยทีพ่ กิ าร สถิตลิ า่ สุดพบ
ว่ามีจำ� นวนเกือบสองหมื่นคน ส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุมาจาก กลุ่มอาการออทิสติก
เด็ ก กลุ ่ ม นี้ เ ป็ น เด็ ก พิ เ ศษที่ ส ามารถ
พัฒนาให้เติบโตขึ้นตามศักยภาพและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่อไป จึงเป็น
กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ค วรถู ก ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย
ในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการการ
พัฒนาเด็กที่จำ� เป็น

สาเหตุปญหาการทอดทิ้ง

33

36

33
23

10

10

2556

2557

สาธารณะ

โรงพยาบาล

10

9
2558

2559

ผูรับจางเลี้ยง / สถานรับเลี้ยง

ญาติ

รวม

หมายเหตุ : รวมเฉพาะทารกถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่ง ทั่วประเทศ
ที่มา : จากเว็บไซต์ http://www.nationtv.tv/main/content/378530079
และ https://www.thairath.co.th/clip/117776

รอยละของเด็
ก อายุ 0-5 ป พิการ จำแนกตามประเภท
สัดส่วนของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่พิการ จำ�แนกตามประเภท
ชาย

เด็กอายุ 0 – 5 ป
ในป 2560 มี
จำนวน 17,012 ราย
ที่พิการและไดรับการ
จดทะเบียนคนพิการ ในจำนวนนี้
สามารถระบุความพิการได
10,691 ราย
นอกจากนี้ยังมีเด็กที่ไมทราบ
ประเภทความพิการอีก
6,321 ราย

พิการ
ทางการเห็น

พิการทางการ
ไดยินหรือ
สื่อความหมาย

พิการทางการ
เคลื่อนไหว
หรือรางกาย

0.6%

13.9%

3.9%

หญิง
0.5%
10.9%

33.0%

5.0%

4.3%

39.4%
36.7%
0.4%

1.0%

พิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม

พิการ
ทางสติปญญา

พิการ
ทางการเรียนรู

พิการทาง
ออทิสติก

หมายเหตุ : ค�ำนวณจากจ�ำนวนเด็กพิการที่สามารถระบุความพิการได้จ�ำนวน 10,691 ราย (ชาย 6,236 ราย หญิง 4,455 ราย)
ที่มา : ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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12.9%

สุขภาพคนไทย 2561

37.4%

ปัญหาของเด็กเร่รอ่ นมีความซับซ้อนมากขึน้
สถานการณเด็กเรรอนยังคงสูง
เด็ ก เร่ ร ่ อ นปฐมวั ย ปั จ จุ บั น มาจากครั ว เรื อ น
โดยคาดวาจะมีเด็กไทยเรรอน
ยากจนมากและไม่มกี ารศึกษา มักถูกพ่อแม่พา
ทั่วประเทศประมาณ 30,000 ราย
ออกมาเร่รอ่ นตัง้ แต่อายุตำ�่ กว่า 5 ปี เพือ่ หาเงิน
ในกทม. ยังคงพบเด็กเรรอนใตทางดวน
และพบวาอายุนอยลงอีกดวย
โดยการขอทานหรือเก็บขยะขาย ไม่มีบ้านพัก
โดยพบเด็กอายุนอยที่สุดคือ 3 ขวบ
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้สะพานหรือใต้ทางด่วน
รุนแรงขึ้น
กขามชาติ
เสถานการณ
กิดในประเทศไทย
หรือเมือ่ แม่ออกมาเร่รอ่ นและตัง้ ครรภ์ เด็กทีเ่ เด็
กิดมา
ปญหาซับซอนมากขึ้น นอกจากนี้
จะกลายเป็นเด็กเร่รอ่ นตามพ่ทีอแม่
ซึง่ ส่วนใหญ่
หากพอแมเปนครอบครัวฐ
เรรอ(418
น
่คลอดในสถานพยาบาลของรั
ราย)
ลูกเกิดมาจะเปนเด็กเรรอนตามไปดวย
มีปญ
ั หาการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่น รับวัคซีน
ไม่ครบตามเกณฑ์ และไม่ได้รับการพัฒนาเด็ก
ที่มา : สัมภาษณ์ครูทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ที่มา: สัมภาษณครูทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) มูลนิธิสรางสรรคเด็ก
ที่เหมาะสมตามวัยในเด็กกลุ่มนี้
เด็กข้ามชาติเกิดในประเทศไทย ที่คลอดในสถานพยาบาลของรัฐ (418 ราย)

82.8

ใบรับรองการเกิด

71.2

27.6
17.2

ไดรับ

จดทะเบียนเพื่อรับสูติบัตร

ไมไดรับ

1.2
0

ไมทราบวาตองจด

ที่มา : เฉลิมพล แจ่มจันทร์ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย, 2560

กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีเด็กข้ามชาติ
อายุ 0-5 ปี ถึง 53,437 คน
ในกลุ่มเด็กที่คลอดในไทยพบว่ามีน้ำ�หนักแรก
คลอดต่ำ�กว่า 2,500 กรัม ถึงร้อยละ 14
นอกจากนี้การเข้าถึงวัคซีนที่จำ�เป็น
ในขวบปีแรกน้อยกว่าเด็กไทยถึง 1 ใน 3
และพบว่าความครอบคลุมวัคซีน
ป้องกันโปลิโอยังต่ำ�มากอีกด้วย
ที่มา : การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพือ่ พัฒนาบริการอนามัย
แม่และเด็กในกทม. 2556, สวรส.

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
บัญญัตใิ ห้เด็กข้ามชาติทเี่ กิดในประเทศไทยได้สตู บิ ตั รทุกคน ส�ำหรับ
เอกสารที่น�ำไปขอสูติบัตร คือ ใบรับรองการเกิด หรือ ทร.1/1
แต่สถานการณ์ใบรับรองการเกิดกลับพบว่า เด็กทีเ่ กิดในประเทศไทย
และในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ยังคงมีเด็กข้ามชาติทไี่ ม่ได้รบั
ใบรับรองการเกิดอยู่ เหตุผลที่ไม่ไปจดทะเบียนเกิด คือ ไม่ทราบว่า
ต้องไปจด ไม่ทราบสถานที่จด และไม่กล้าไปจดเพราะพูดภาษาไทย
ไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจพอจะมองเห็นถึงเด็กข้ามชาติที่ด้อย
โอกาสในการเข้าถึงการจดทะเบียนเกิด ภาครัฐควรหันกลับมามอง
ในเรือ่ งของระบบการส่งต่อเพือ่ ไปจดทะเบียนรับใบสูตบิ ตั ร หรือการ
ให้ความรู้ในเรื่องความส�ำคัญของการจดทะเบียนเกิด
10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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ข้อพิจารณาทางนโยบาย

การละเลยเรื่องสุขภาพและการศึกษาของเด็กปฐมวัยอาจน�ำมาซึ่งความสูญเสีย
ระยะยาวมหาศาล ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม
...ในการขั บเคลื่อนงานพัฒ นาเด็กปฐมวั ย ต้ อ งใช้ ก ระบวนการที่ ป ระสานพลั ง การทำ�งานของภาคส่ ว น
ต่างๆ ไปด้วยกัน ในกลุ่มพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัว ตั้งครรภ์ จนถึงคลอด ในช่วงเด็กแรกเกิด
ตลอดช่วงปฐมวัย จนเข้าโรงเรียน ให้เป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน เกิดเป็นพลังการทำ�งานที่เข้มแข็ง...
งานศึกษา The 2016 Lancet Early Childhood Development Series ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่ามาตรการเชิงนโยบาย
เพือ่ ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีจ่ ะประสบผลสัมฤทธิแ์ ละมีความยัง่ ยืน จ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือและการประสานการ
ท�ำงานจากหลายภาคส่วน ในลักษณะชุดมาตรการหรือ intervention packages ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการก�ำเนิดและ
เติบโตของเด็ก ควบคู่ไปกับการพิจารณาและระบุถึงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงเพื่อก�ำหนดแนวทางป้องกันหรือจัดการ ภายใต้
แนวคิดนี้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูด้ แู ลเด็กและสมาชิกในครอบครัวเป็นกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญในการสนับสนุน
และส่งเสริมความพร้อมต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการดูแลและพัฒนาลูกหรือเด็กปฐมวัยในครอบครัว การละเลยการลงทุนเพือ่ พัฒนา
คุณภาพประชากรกลุม่ ปฐมวัยตัง้ แต่แรกเกิด โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น รวมถึงโอกาสในพัฒนาการเรียนรู้
และการศึกษาของเด็กปฐมวัยจากครัวเรือนทีย่ ากจนและมีความเปราะบางทางสังคม อาจน�ำไปสูก่ ารสูญเสียทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และทางสังคมต่อประเทศ ทีเ่ รียกว่า “cost of inaction” ในระยะยาวทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่าต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ หากเลือกทีจ่ ะลงทุน
ในประชากรเด็กกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันหลายเท่าตัว
มาตรการที่มีผลเชิงประจักษ์ (evidence-based interventions) ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

การวางแผนครอบครัว
โภชนาการกอนตั้งครรภ

วัยรุนและวัยผูใหญ

ดูแลฝากครรภ
ปองกันโรคและการดูแล
ระหวางตั้งครรภ
ประเมินติดตามการเติบโต
ของตัวออนปองกันและจัดการ
ความผิดปกติระหวางตั้งครรภ

ดูแลระหวางคลอด
ปองกันและจัดการ
ความผิดปกติระหวางคลอด
การดูแลทารกหลังคลอด

ระหวางการคลอด/
ชวงหลังเกิด 3 วันแรก

ระหวางตั้งครรภ

10 12 14 16 >18

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

ป

สัปดาห

คลอด 24

48 72

ชั่วโมง

ปองกันโรคและดูแลทารกหลังคลอด
สนับสนุนครอบครัวในการดูแลทารกแรกเกิด
สงเสริมวิธีการเลี้ยงและการโภชนาการทารก
และเด็กเล็กที่เหมาะสม
ระบบการดูแลและสงเสริมพัฒนาการเรียนรู
ของทารกและเด็กเล็กที่มีคุณภาพ

แรกเกิด
(1 เดือนแรก)
1

2

3

ชวงทารก
(1-2 ปแรก)
4

สัปดาห

6

12

18

การปองกันโรคติดตอในเด็ก
การคัดกรองและจัดการการเจ็บปวย
และความผิดปกติ
ระบบการดูแลและสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูที่มีคุณภาพ

ปฐมวัย
(24-71 เดือน)
24

3

4

เดือน

มาตรการดูแลและคุมครองตลอดชวงชีวิต (life-course)
สงเสริมสนับสนุน
ดานการเลี้ยงดู
(แกครอบครัว/ผูปกครอง)

สุขภาพจิตและ
สุขภาวะมารดา

การคุมครอง
ทางสังคม

ที่มา : Britto, P. R. et al., 2016
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สุขภาพคนไทย 2561

วัยเรียน
(6-10 ป)

สุขอนามัย น้ำ และสาธารณสุขมูลฐาน
รวมถึงการสงเสริมพฤติกรรม
ทางสุขภาพที่เหมาะสม)

5

ป

6

8

>10

3 ยุทธศาสตร

ส�ำหรับประเทศไทย นโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเด็ ก
2) การสงเสริมพอแมและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) การสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปฐมวั ย ระดั บ ชาติ ฉ บั บ แรกได้
จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบการ
ท� ำ งานระยะยาวของประเทศ
1) การจัดและการใหเด็กเขาถึงบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในช่วงพ.ศ. 2550-2559 ตามมาด้วย
การพัฒนาการเปนพอเปนแม การอบรมเลี้ยงดู
7 ยุทธศาสตร 2) และบทบาทของครอบครั
ว
ฉบับที่ 2 ในช่วง พ.ศ. 2560-2564
"ราง นโยบายและ
3) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แผนยุทธศาสตร
โดยจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญของทั้งสอง
4) การจัดระบบขอมูลและตัวชี้วัด
ดานเด็กปฐมวัย
5) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย
ฉบับ เป็นเรื่องการส่งเสริมพัฒนา
พ.ศ. 2560-2564"
และการดำเนินการตามกฎหมาย
เด็กปฐมวัย ที่เน้นครอบครัวเป็น
6) การศึกษา วิจัยและการเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
7) การบริหารจัดการ การติดตามงานและประเมินผล
แกนหลัก และส่งเสริมให้ทุกภาค
และการสรางเครือขายประสานการทำงานรวมกัน
ส่ ว นของสั ง คมได้ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การด� ำ เนิ น งาน โดยในฉบั บ ที่ 2
ที่มา : ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564, ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้ เ พิ่ ม จุ ด เน้ น ในการท� ำ งานเพื่ อ
จัดการปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทของพ่อแม่และครอบครัวในการอบรมเลีย้ งดูเด็กทีเ่ หมาะสม การปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย รวมถึง การสร้างความเข้มแข็งของกลไก
การบริหารจัดการ เครือข่ายประสานงานและระบบข้อมูลในการก�ำกับติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
1) การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564

ใหความสำคัญสูงสุด
กับการพัฒนาความรูความเขาใจ
ทักษะ รวมถึง บทบาทของ
“พอแมผูปกครอง”

พัฒนาเด็กปฐมวัยดวยแนวทางและองคความรูใหม
(เชน การจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง
หรือ BBL (Brain-Based Learning)
การสงเสริมพัฒนาการ EF หรือ Executive function)
ควบคู ไปกับ จัดการปญหาความเหลื่อมล้ำ
ที่ยังมีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สรางความเข็มแข็งของกลไก
(คณะกรรมการ และสำนักงานชาติ)
และระบบขอมูล ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานตามยุทธศาสตรฯ

ที่มา : สัมภาษณ์ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะอนุกรรมการ จัดท�ำยุทธศาสตร์
และติดตามผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

การลงทุนในการศึกษาระดับปฐมวัยของไทย
ยัง “ต่ำ�กว่า” ระดับที่แนะนำ�
ร้อยละของงบประมาณการศึกษาระดับปฐมวัย/งบประมาณการศึกษารวม

"นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
(0-5 ป) ระยะยาว
พ.ศ. 2550-2559"

10%

ระดับที่แนะนำ�สากลคือ 10 %*

6.56%
5.58%

2554

5.42%

2555

ปี

2556

* Unicef (2017), “Early Moments
Matter for Every Child”, หน้า 53
ที่มา : UNESCO Institute for Statistics (2017)

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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