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ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2510-2549

อัตราเกิดมีชีพตอประชากร 1,000 คน
ตั้งแต ป พ.ศ. 2510-2549

การพัฒนาของเสนประสาทในชวงตางๆ

แรกเกิด

ที่มา : Drawing by Chugani in Shore, R, 1997,

Rethinking the Nrain : New insignhts into Early

Development (Revise 10/03), Florida, Families and

Work Institute inwebsite http://www.ontrack-

forlife.com/workshop/ontrack.html

6 ป 14 ป

37

0

10

20

30

40

50

60

70

อีสาน
เพศ

ที่มา :  พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย 2547
หมายเหตุ : พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดพัฒนาการดานรางกาย ดานเชาวนปญญา 
 และดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม 
 พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดเด็กที่มีพัฒนาการทุกดานอยูในระดับปกติหรือสูง
 พัฒนาการดานรางกาย ใชสวนสูงตามอายุเปนตัวบงชี้
 พัฒนาการดานเชาวนปญญา ใชแบบทดสอบ Capute Scales ในเด็กอายุต่ำกวา 3 ป 
 และแบบทดสอบ Gesell ในเด็กอายุ 3-< 6 ป
 พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม ใชแบบทดสอบ MITSEA 
 โดยแมเปนผูใหขอมูล และในเด็กอายุ 3-< 6 ป เพิ่มแบบวัดดานจริยธรรมเขาไปดวย

รวม

52.6
58.2

46.4
49.9

62.2
55.6

61.8

36.4

49.4

34.7

48.7

33

41.3

25.2
32.233.3

27.4
32.7

เมือง ชนบท
เขต

หญิง ชาย ใต กทม. เหนือ
ภาค

กลาง

2-<3 ป 3-<6 ป

ชวงอายุที่ควร
ทำได

ชวงอายุที่ควร
ทำได

เทของออกจากถวยหรือขวดเล็กๆ

รูจักการแกปญหางายๆ

ชี้รูปภาพหรืออวัยวะได 1 สวน

10-12 เดือน

10-12 เดือน

8-11 เดือน2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

5-7 เดือน

6-7 เดือน

6-8 เดือน

7-9 เดือน

8-10 เดือน

10-12 เดือน

10-13 เดือน

10-15 เดือน

12-15 เดือน

12-15 เดือน

15-18 เดือน

16-18 เดือน

ขีดเสนได

เรียกพอแม หรือคนเลี้ยง

ทำตามคำสั่งงายๆ

ใชภาษาทาทาง เชน บายบาย ตบมือ

ปลอยของลงภาชนะ

ใชทาทาง หรือชี้บอกความตองการ

หาของที่ซอนอยูได

1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ

1ขวบครึ่ง - 2 ขวบ

1 ขวบ 9 เดือน - 2 ขวบ

2 - 3 ขวบ

2 ขวบครึ่ง - 3 ขวบ

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

พูดคำตางๆ ไดประมาณ 20 คำ

พูดได 2-3 คำติดกัน

ตอ หรือวางของซอนกัน 2-3 ชิ้น

รูจักจำนวน 1ชิ้น หรือ 1 อันมีเทาไร

รูจักสีอยางนอย 1 สี

พูดคุยโตตอบดวยประโยคสั้นๆ 3-4คำ

รูจักถาม เชน อะไร ใคร

วาดรูป วงกลม ได

เลาเรื่องที่พบเห็นได

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

รูจักการเลนเกมงายๆ กับเด็กอื่น

ปนแปงหรือดินทรายเลนได

รองเพลงสั้นๆ พรอมทำทาประกอบ

รูจักคำบุพบทเชน บน ลาง หนา หลัง

บอกขนาด ใหญเล็ก หรือ สั้นยาวได

วาดรูปคน งายๆ 2-3 สวนได

รูจักตอบคำถาม ทำไม

พูดฟง ชัดทุกคำหรือเกือบทุกคำ

รูคา จำนวน 1-5 หรือมากกวา 5

ชวงอายุที่ควรทำได ชวงอายุที่ควรทำได

นั่งเอง มือไมยันพื้น

คุยออแอ

หันหาเสียงเรียก

เปลี่ยนมือถือของ

มองของตก

มองตามไปมา

ยิ้ม

ชันคอได

ทำเสียง จะจา หรือ หม่ำหม่ำ

หยิบของชิ้นเล็กๆ

พัฒนาการเด็กในชวงแรกเกิดถึง 18 เดือน (ขวบครึ่ง)

 เด็กดอยโอกาส
เด็กกำพรา
เด็กติดเชื้อเอชไอวี
เด็กพิการ

 
สุขภาพปญญา

 พัฒนาการอัจฉริยภาพ
ดานตาง ๆ
  

 

 สุขภาพจิตและสังคม

 ความฉลาด
ทางอารมณ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 สถานการณสื่อ
ในปจจ�บัน

 

 การไดรับ
บริการสุขภาพ

การเลี้ยงดู
ในครอบครัว

การเลี้ยงดู
โดยศูนยเด็กเล็ก

โรคของเด็ก
ปฐมวัย

เจริญเติบโต
ในครรภ
และการ

โภชนาการ

สุขภาพกายสุขภาพกาย

อิ่มดวยนม

อาหารเสริม

ทุพโภชนาการ

สุขภาพฟน

รอยละ

ที่มา :  เครื่องมือสงเสริมพัฒนาการและอารมณของเด็กปฐมวัย 2547
หมายเหตุ : เด็กที่มีพัฒนาการเร็วกวาชวงอายุที่ควรทำไดถือวามีพัฒนาการเร็วกวาเด็กสวนใหญ
 เด็กที่มีพัฒนาการชากวาชวงอายุที่ควรทำไดควรใหเด็กฝกเพิ่มหรือปรึกษาเจาหนาที่สาธารณสุขใกลบาน

สถานการณเด ็ก

เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเด็กในชวงขวบครึ่ง- 6 ขวบ

เด็กอายุ 2-<3 ป และ 3-<6 ป ที่มีการเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ป พ.ศ. 2544

55.9

 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เริ่มตั้งแตการเจริญ
เติบโตและการทํางานของสมองตั้งแตอยูในครรภจนเด็ก
คลอดออกมา โดยสมองของเด็กแรกเกิดที่ครบกําหนดมี
น้ำหนักประมาณ 500 กรัม สมองหลังคลอดมีการเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็วมาก สมองของเด็ก 3 ป จะมีขนาด
ประมาณรอยละ 80 ของสมองผูใหญ หรือประมาณ 
1,100 กรัม ขณะที่สมองผูใหญหนัก 1,300-1,500 กรัม 
 ชวงอายุกอน 3 ป สมองจะมีการสรางเสนใย
ประสาทและจุดเชื่อมตอมากมาย รวมถึงสรางไขมันหรือ
มันสมองเพื่อหอหุมรอบเสนใยประสาท การสรางเสนใย
ประสาทจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับประสบการณของ
เด็กวัยนี้ ดังนั้นหากมีการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กกับประสาททั้งหก (หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง และการ
รับความรูสึกภายใน) ใหมีการสงผานขอมูลการสื่อสาร
ถึงกันได ก็จะยิ่งทําใหสมองทํางานมากขึ้น และเพิ่มเสนใย
สมองมากขึ้น  
 ทั้งนี้ การสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ขึ้นอยู
กับการกระตุนจากสิ่งแวดลอม และอาหารที่สมบูรณที่
เหมาะสมกับวัยเด็กที่กําลังเจริญเติบโต  

เซลสสมองและใยประสาท

ที่ไมคอยถูกกระตุน       

หรือไมคอยถูกใช เซลสสมองที่ถูกใชหรือ 
ถูกกระตุนบอยๆ มีใย
ประสาทมากกวาและ
เซลลขยายใหญกวา 

ที่มา : The Learning Revolution 1999 

 เด็กปฐมวัย ถือวาเปน “วัยตนทุน” หรืออาจกลาววาเปนวัยสำคัญของชีวิต เนื่องจาก

เปนระยะที่ระบบประสาทและสมองของเด็กเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด การเสริมสรางพัฒนา

การทุกๆ ดานแกเด็กวัยนี้ จะทําไดงายและไดผลมากกวาวัยอื่น 

ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย 
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ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2510-2549

อัตราเกิดมีชีพตอประชากร 1,000 คน
ตั้งแต ป พ.ศ. 2510-2549

การพัฒนาของเสนประสาทในชวงตางๆ

แรกเกิด

ที่มา : Drawing by Chugani in Shore, R, 1997,

Rethinking the Nrain : New insignhts into Early

Development (Revise 10/03), Florida, Families and

Work Institute inwebsite http://www.ontrack-

forlife.com/workshop/ontrack.html
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ที่มา :  พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย 2547
หมายเหตุ : พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดพัฒนาการดานรางกาย ดานเชาวนปญญา 
 และดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม 
 พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดเด็กที่มีพัฒนาการทุกดานอยูในระดับปกติหรือสูง
 พัฒนาการดานรางกาย ใชสวนสูงตามอายุเปนตัวบงชี้
 พัฒนาการดานเชาวนปญญา ใชแบบทดสอบ Capute Scales ในเด็กอายุต่ำกวา 3 ป 
 และแบบทดสอบ Gesell ในเด็กอายุ 3-< 6 ป
 พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม ใชแบบทดสอบ MITSEA 
 โดยแมเปนผูใหขอมูล และในเด็กอายุ 3-< 6 ป เพิ่มแบบวัดดานจริยธรรมเขาไปดวย

รวม

52.6
58.2

46.4
49.9

62.2
55.6

61.8

36.4

49.4

34.7

48.7

33

41.3

25.2
32.233.3

27.4
32.7

เมือง ชนบท
เขต

หญิง ชาย ใต กทม. เหนือ
ภาค

กลาง

2-<3 ป 3-<6 ป

ชวงอายุที่ควร
ทำได

ชวงอายุที่ควร
ทำได

เทของออกจากถวยหรือขวดเล็กๆ

รูจักการแกปญหางายๆ

ชี้รูปภาพหรืออวัยวะได 1 สวน

10-12 เดือน

10-12 เดือน

8-11 เดือน2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

5-7 เดือน

6-7 เดือน

6-8 เดือน

7-9 เดือน

8-10 เดือน

10-12 เดือน

10-13 เดือน

10-15 เดือน

12-15 เดือน

12-15 เดือน

15-18 เดือน

16-18 เดือน

ขีดเสนได

เรียกพอแม หรือคนเลี้ยง

ทำตามคำสั่งงายๆ

ใชภาษาทาทาง เชน บายบาย ตบมือ

ปลอยของลงภาชนะ

ใชทาทาง หรือชี้บอกความตองการ

หาของที่ซอนอยูได

1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ

1ขวบครึ่ง - 2 ขวบ

1 ขวบ 9 เดือน - 2 ขวบ

2 - 3 ขวบ

2 ขวบครึ่ง - 3 ขวบ

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

พูดคำตางๆ ไดประมาณ 20 คำ

พูดได 2-3 คำติดกัน

ตอ หรือวางของซอนกัน 2-3 ชิ้น

รูจักจำนวน 1ชิ้น หรือ 1 อันมีเทาไร

รูจักสีอยางนอย 1 สี

พูดคุยโตตอบดวยประโยคสั้นๆ 3-4คำ

รูจักถาม เชน อะไร ใคร

วาดรูป วงกลม ได

เลาเรื่องที่พบเห็นได

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

รูจักการเลนเกมงายๆ กับเด็กอื่น

ปนแปงหรือดินทรายเลนได

รองเพลงสั้นๆ พรอมทำทาประกอบ

รูจักคำบุพบทเชน บน ลาง หนา หลัง

บอกขนาด ใหญเล็ก หรือ สั้นยาวได

วาดรูปคน งายๆ 2-3 สวนได

รูจักตอบคำถาม ทำไม

พูดฟง ชัดทุกคำหรือเกือบทุกคำ

รูคา จำนวน 1-5 หรือมากกวา 5

ชวงอายุที่ควรทำได ชวงอายุที่ควรทำได

นั่งเอง มือไมยันพื้น

คุยออแอ

หันหาเสียงเรียก

เปลี่ยนมือถือของ

มองของตก

มองตามไปมา

ยิ้ม

ชันคอได

ทำเสียง จะจา หรือ หม่ำหม่ำ

หยิบของชิ้นเล็กๆ

พัฒนาการเด็กในชวงแรกเกิดถึง 18 เดือน (ขวบครึ่ง)

 เด็กดอยโอกาส
เด็กกำพรา
เด็กติดเชื้อเอชไอวี
เด็กพิการ

 
สุขภาพปญญา

 พัฒนาการอัจฉริยภาพ
ดานตาง ๆ
  

 

 สุขภาพจิตและสังคม

 ความฉลาด
ทางอารมณ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 สถานการณสื่อ
ในปจจ�บัน

 

 การไดรับ
บริการสุขภาพ

การเลี้ยงดู
ในครอบครัว

การเลี้ยงดู
โดยศูนยเด็กเล็ก

โรคของเด็ก
ปฐมวัย

เจริญเติบโต
ในครรภ
และการ

โภชนาการ

สุขภาพกายสุขภาพกาย

อิ่มดวยนม

อาหารเสริม

ทุพโภชนาการ

สุขภาพฟน

รอยละ

ที่มา :  เครื่องมือสงเสริมพัฒนาการและอารมณของเด็กปฐมวัย 2547
หมายเหตุ : เด็กที่มีพัฒนาการเร็วกวาชวงอายุที่ควรทำไดถือวามีพัฒนาการเร็วกวาเด็กสวนใหญ
 เด็กที่มีพัฒนาการชากวาชวงอายุที่ควรทำไดควรใหเด็กฝกเพิ่มหรือปรึกษาเจาหนาที่สาธารณสุขใกลบาน

สถานการณเด ็ก

เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเด็กในชวงขวบครึ่ง- 6 ขวบ

เด็กอายุ 2-<3 ป และ 3-<6 ป ที่มีการเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ป พ.ศ. 2544
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ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2510-2549

อัตราเกิดมีชีพตอประชากร 1,000 คน
ตั้งแต ป พ.ศ. 2510-2549

การพัฒนาของเสนประสาทในชวงตางๆ

แรกเกิด

ที่มา : Drawing by Chugani in Shore, R, 1997,

Rethinking the Nrain : New insignhts into Early

Development (Revise 10/03), Florida, Families and

Work Institute inwebsite http://www.ontrack-

forlife.com/workshop/ontrack.html
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ที่มา :  พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย 2547
หมายเหตุ : พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดพัฒนาการดานรางกาย ดานเชาวนปญญา 
 และดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม 
 พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดเด็กที่มีพัฒนาการทุกดานอยูในระดับปกติหรือสูง
 พัฒนาการดานรางกาย ใชสวนสูงตามอายุเปนตัวบงชี้
 พัฒนาการดานเชาวนปญญา ใชแบบทดสอบ Capute Scales ในเด็กอายุต่ำกวา 3 ป 
 และแบบทดสอบ Gesell ในเด็กอายุ 3-< 6 ป
 พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม ใชแบบทดสอบ MITSEA 
 โดยแมเปนผูใหขอมูล และในเด็กอายุ 3-< 6 ป เพิ่มแบบวัดดานจริยธรรมเขาไปดวย

รวม

52.6
58.2

46.4
49.9

62.2
55.6

61.8

36.4

49.4

34.7

48.7

33

41.3

25.2
32.233.3

27.4
32.7

เมือง ชนบท
เขต

หญิง ชาย ใต กทม. เหนือ
ภาค

กลาง

2-<3 ป 3-<6 ป

ชวงอายุที่ควร
ทำได

ชวงอายุที่ควร
ทำได

เทของออกจากถวยหรือขวดเล็กๆ

รูจักการแกปญหางายๆ

ชี้รูปภาพหรืออวัยวะได 1 สวน

10-12 เดือน

10-12 เดือน

8-11 เดือน2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

5-7 เดือน

6-7 เดือน

6-8 เดือน

7-9 เดือน

8-10 เดือน

10-12 เดือน

10-13 เดือน

10-15 เดือน

12-15 เดือน

12-15 เดือน

15-18 เดือน

16-18 เดือน

ขีดเสนได

เรียกพอแม หรือคนเลี้ยง

ทำตามคำสั่งงายๆ

ใชภาษาทาทาง เชน บายบาย ตบมือ

ปลอยของลงภาชนะ

ใชทาทาง หรือชี้บอกความตองการ

หาของที่ซอนอยูได

1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ

1ขวบครึ่ง - 2 ขวบ

1 ขวบ 9 เดือน - 2 ขวบ

2 - 3 ขวบ

2 ขวบครึ่ง - 3 ขวบ

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

พูดคำตางๆ ไดประมาณ 20 คำ

พูดได 2-3 คำติดกัน

ตอ หรือวางของซอนกัน 2-3 ชิ้น

รูจักจำนวน 1ชิ้น หรือ 1 อันมีเทาไร

รูจักสีอยางนอย 1 สี

พูดคุยโตตอบดวยประโยคสั้นๆ 3-4คำ

รูจักถาม เชน อะไร ใคร

วาดรูป วงกลม ได

เลาเรื่องที่พบเห็นได

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

รูจักการเลนเกมงายๆ กับเด็กอื่น

ปนแปงหรือดินทรายเลนได

รองเพลงสั้นๆ พรอมทำทาประกอบ

รูจักคำบุพบทเชน บน ลาง หนา หลัง

บอกขนาด ใหญเล็ก หรือ สั้นยาวได

วาดรูปคน งายๆ 2-3 สวนได

รูจักตอบคำถาม ทำไม

พูดฟง ชัดทุกคำหรือเกือบทุกคำ

รูคา จำนวน 1-5 หรือมากกวา 5

ชวงอายุที่ควรทำได ชวงอายุที่ควรทำได

นั่งเอง มือไมยันพื้น

คุยออแอ

หันหาเสียงเรียก

เปลี่ยนมือถือของ

มองของตก

มองตามไปมา

ยิ้ม

ชันคอได

ทำเสียง จะจา หรือ หม่ำหม่ำ

หยิบของชิ้นเล็กๆ

พัฒนาการเด็กในชวงแรกเกิดถึง 18 เดือน (ขวบครึ่ง)

 เด็กดอยโอกาส
เด็กกำพรา
เด็กติดเชื้อเอชไอวี
เด็กพิการ

 
สุขภาพปญญา

 พัฒนาการอัจฉริยภาพ
ดานตาง ๆ
  

 

 สุขภาพจิตและสังคม

 ความฉลาด
ทางอารมณ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 สถานการณสื่อ
ในปจจ�บัน

 

 การไดรับ
บริการสุขภาพ

การเลี้ยงดู
ในครอบครัว

การเลี้ยงดู
โดยศูนยเด็กเล็ก

โรคของเด็ก
ปฐมวัย

เจริญเติบโต
ในครรภ
และการ

โภชนาการ

สุขภาพกายสุขภาพกาย

อิ่มดวยนม

อาหารเสริม

ทุพโภชนาการ

สุขภาพฟน

รอยละ

ที่มา :  เครื่องมือสงเสริมพัฒนาการและอารมณของเด็กปฐมวัย 2547
หมายเหตุ : เด็กที่มีพัฒนาการเร็วกวาชวงอายุที่ควรทำไดถือวามีพัฒนาการเร็วกวาเด็กสวนใหญ
 เด็กที่มีพัฒนาการชากวาชวงอายุที่ควรทำไดควรใหเด็กฝกเพิ่มหรือปรึกษาเจาหนาที่สาธารณสุขใกลบาน

สถานการณเด ็ก

เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเด็กในชวงขวบครึ่ง- 6 ขวบ

เด็กอายุ 2-<3 ป และ 3-<6 ป ที่มีการเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ป พ.ศ. 2544
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 การสํารวจการพัฒนาแบบองครวม  

ของเด็กไทย พ.ศ. 2544 พบวา

ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กอายุต่ำกวา  

3 ป มีพัฒนาการ อยางเหมาะสมตาม

วัยทั้ง 3 ดาน (ดานรางกาย ดาน

เชาวนปญญา และดานอารมณ จิตใจ 

สังคม จริยธรรม) เพียง 1 ใน 3 ของ

เด็กอายุ 3-5 ป เทานั้นที่มีพัฒนาการ

อยางเหมาะสมตามวัย  

 ดวยเหตุนี้จึงนาเปนหวงคุณภาพ

ของเด็กไทยเมื่อโตขึ้น และจําเปนตอง

ใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียน

รูแกเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ้น 

 “สุขภาพคนไทย” ฉบับนี้ ไดแบงตัวชี้วัด
เปน 2 สวน คือ สถานการณเด็ก และ ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
 สถานการณเด็ก มีตัวชี้วัดดานสุขภาพ
กาย (การเจริญเติบโตในครรภและการคลอด 
โรคของเด็กปฐมวัย อิ่มดวยนม อาหารเสริม 
ภาวะทุพโภชนาการ สุขภาพฟน) สุขภาพ
ปญญา (การพัฒนาอัจฉริยภาพดานตางๆ) 
สุขภาพจิตและอารมณ (ความฉลาดทาง
อารมณ) และสถานการณเด็กดอยโอกาส 
(เด็กกำพรา/ เด็กติดเชื้อเอชไอวี/ เด็ก
พิการ) 
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย มีตัวชี้วัดดานการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(ผู เลี้ยงดู และลักษณะการเลี้ยงดูที่มีตอ
พัฒนาการเด็ก) การเลี้ยงดูโดยศูนยเด็กเล็ก
และสถานการณสื่อในปจจุบัน 
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