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รากแก้วแห่งชีวิต
การทุ่มสรรพกำลังให้กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของสังคม
มนุษย์ เพราะพัฒนาการทุกด้านในช่วง 5 ขวบปีแรกของชีวิต หรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ที่มักเรียกกันว่า “ช่วงปฐมวัย” คือ “โอกาสทอง” ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ที่เหลือทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคน และส่งผลต่ออนาคตของสังคม อีกทั้งยังได้รับการพิสูจน์
จากนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน ว่า การลงทุนพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว โดย
คืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า 
ในเอกสาร “พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต” เล่มนี้ จะนำเสนอข้อมูล
ที่ชี้ให้เห็นภาพสถานการณ์ และสิ่งที่เราควรร่วมมือกันสานสร้างให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อมอบ
สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกหลาน ผ่านเนื้อหา 2 ส่วน
เนื้อหาส่วนแรก คือ ข้อมูลประกอบการร่างข้อเสนอแนวทางนโยบายด้านการ
ดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการประมวลภาพสถานการณ์การดูแลเด็กปฐมวัย
ของประเทศไทย โดยตีแผ่ให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมชี้
ให้เห็น “ช่องโหว่” ที่ต้องเร่งซ่อมแซมเติมเต็ม ก่อนจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะถึงสิ่งสำคัญที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งทำ และสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันเร่งสร้าง
เนื้อหาส่วนที่สอง คือ อนาคตไทยในมือเรา ซึ่งเป็นการนำเสนอ “พิมพ์เขียว” ของ
ระบบที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาให้เกิดขึ้น โดยได้สกัดสาระสำคัญจากผลการศึกษา
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ใน โครงการพัฒนานโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ดำเนินการ
โดย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เพื่อชี้ให้เห็นถึงเรื่อง
สำคัญที่สังคมไทยจำเป็นต้องให้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย
เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและบรรลุศักยภาพสูงสุดที่มีในตน 
ก่อนที่ “โอกาสทอง” นี้จะหลุดลอยไปโดยไม่อาจหวนคืน
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลประกอบการร่างข้อเสนอ
แนวทางนโยบายด้านการดูแล
และการศึกษาเด็กปฐมวัย

ข้อมูลประกอบการร่างข้อเสนอ

แนวทางนโยบายด้านการดูแล
และการศึกษาเด็กปฐมวัย
ข้อมูลเบื้องต้น
เด็กปฐมวัย ตามนิยามสากลหมายถึง เด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1
แต่ในการดำเนินงานเรื่องปฐมวัยหน่วยงานต่างๆ ยังได้ให้คำนิยามอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป
อาทิ คำนิยามของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) ระยะยาว
พ.ศ.2550 - 2559 หมายถึงเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรืออายุต่ำกว่า
6 ปี แต่สำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นเด็กปฐมวัยได้ให้คำนิยามตามหลักสากลข้างต้น คือ
หมายถึงเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 นิยามทีย่ งั มีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง
ดังกล่าวจึงอาจส่งผลต่อการประมวลข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนและการกำหนดกลุ่ม
เป้าหมายในการทำงานเรื่องเด็กปฐมวัย อย่างไรก็ตามในเอกสารชิ้นนี้จะใช้นิยามเด็กที่มี
ช่วงอายุตั้งแต่ 0 - 5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
ตามนิยามสากล 

ข้อสังเกตเบื้องต้น
1) การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพ
ทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศและการลดอั ต ราการสู ญ เสี ย ที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ในอนาคต โดย
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะมีทกั ษะทางกายภาพ ความฉลาดทาง
8 |

พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต

สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ที่สูง จึงนำไปสู่การมีโอกาสในการเรียนต่อในระดับ
ที ่ สู ง ขึ ้ น และเป็ น แรงงานคุ ณ ภาพที ่ ม ี ร ายได้สูง อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคม
ก็จะน้อยลงด้วย
2) สถานการณ์เด็กปฐมวัยในปัจจุบัน เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0 - 5 ปีมีจำนวน
4,585,759 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) ซึ่งหากแบ่งตามการดูแลและ
การจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กอายุ 0 - 1 ปี จำนวน
1,509,017 คน หรือ ร้อยละ 32.91 ของเด็กทั้งหมดที่ส่วนใหญ่เป็นการดูแลและการให้การ
ศึกษาเบือ้ งต้นจากคนในครอบครัว อาทิ บิดามารดา ปูย่ า่ ตายาย ญาติ และผูด้ แู ล และกลุม่
เด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 3,076,742 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 67.09 ของเด็กทั้งหมดที่บางส่วน
เริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ปี ซึ่งหากพิจารณาเด็กในช่วง
อายุนี้จะเห็นได้ว่ามีเด็กเข้ารับการดูแลและการศึกษาในศูนย์เด็กเล็กจำนวน 912,111 คน
หรือคิดเป็น ร้อยละ 29.65 ของเด็กในช่วงวัย และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชั้นอนุบาลอีก
จำนวน 1,799,125 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 58.48 ของเด็กในช่วงวัย ซึ่งหมายความว่ามีเด็ก
365,506 คนหรือ ร้อยละ 11.88 ของประชากรในช่วงอายุ 2 - 5 ปีทยี่ งั ไม่มโี อกาสได้รบั
การเตรียมความพร้อมขั้นปฐมวัย
สำหรับเด็กจำนวน 1,799,125 คนได้รบั การศึกษาขัน้ ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาทีม่ ี
ชั้นอนุบาลนั้น เป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด คือ มีเด็ก
ภายใต้การดูแลทั้งสิ้น 1,598,672 คน คิดเป็นร้อยละ 88.86 จากหน่วยงานหลักภายใต้สังกัด
คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกนั้นเป็นเด็กในโรงเรียน
ประถมทีม่ ชี น้ั อนุบาลสังกัด อปท. กทม. และหน่วยงานอืน่ ๆ อีก 200,453 คน คิดเป็นร้อยละ
11.14 นอกจากนี้ยังมีเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
ศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กกว่า 19,780 แห่ง จำนวนเด็ก 911,143 คน คิดเป็นร้อยละ 99.89
ของศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยเป็นศูนย์เด็กเล็กในความดูแลของ พม.
และ ตชด. เป็นต้น (รายงานสถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
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เด็ก 0-5 ปี 4,585,759 คน (ปี 2555)
น้อยกว่า 1 ปี
744,881 คน

1 ปี
764,136 คน

2 ปี
3 ปี
743,632 คน 
 767,608 คน 

1,509,017 คน (32.91%)

3,076,742 คน (67.09%)
ศูนย์เด็กเล็ก
912,111 คน
(29.55%)

ครอบครัว

อปท. 911,143 คน
พม. 244 คน
ตชด. 744 คน
โรงเรียนอนุบาล (ศธ.)
32,590 แห่ง (2554)

4 ปี
5 ปี
773,647 คน 
 791,855 คน

โรงเรียนประถมมีชั้นอนุบาล
1,799,125 คน (58.48%)

ศธ. 1,598,672 คน
- สพฐ. 978,145 คน
- สช. 616,310 คน
- สกอ. 4,217 คน

ไม่ได้เรียน
565,506 คน
(11.88%)

สังกัดอื่น 200,453 คน
- อปท. (ร.ร.) 138,331 คน
- กทม. 56,009 คน
- พม./ตชด.  6,113 คน

เด็กเล็ก
อ.1
อ.2
อ.3
6,375 คน 248,653 คน 781,010 คน 763,087 คน

ศูนย์เด็กเล็ก (อปท.)
19,820 แห่ง (2556)

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
1,493 แห่ง (2556)

อื่นๆ

ที่มา : ข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555
ข้อมูลการศึกษาจากสถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555
ข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556 (http://61.19.238.233/nursery/Content/
Guest/Search.aspx)
ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย, 2555-2556 (โดยปี 2556 มีจำนวนเด็กเล็ก 940,152 คน)

จากการประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2555
(รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555) พบว่า ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมี 19,376 แห่ง (ระดับพื้นฐาน 5,516 แห่ง ระดับดี 7,421 แห่ง และระดับดีมาก
6,439 แห่ง) และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 667 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.52 37.02 32.13 และ
3.33 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามสำหรับศูนย์เด็กเล็กที่แม้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่จากการ
ดำเนินงานพบว่าส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาทั้งในด้านการดำเนินงานและความพร้อมของ
ทรัพยากร จากงานวิจยั เรือ่ งการดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย (2550) ได้ชถ้ี งึ ความแตกต่าง
ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และคุณภาพ
ของครูพี่เลี้ยงเด็กและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งงานวิจัยของในการประเมินคุณภาพของ
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กรมอนามัยก็ได้ชี้ถึงสภาพที่ตั้งของศูนย์เด็กเล็กที่ยังขาดความพร้อมในการจัดการดูแลและ
การจัดการศึกษา อาทิ ศูนย์เด็กเล็กร้อยละ 40 ทีม่ ขี องเล่นไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก ร้อยละ 37
ของเล่นอยู่ในสภาพชำรุดรอการซ่อมแซม ร้อยละ 24 ห้องน้ำมีสภาพชำรุด และร้อยละ 3.8
ไม่สามารถจัดหาทีน่ อนให้เด็กนอนได้ ร้อยละ 60 มีหนังสือนิทานไม่เพียงพอ และมีเพียงร้อยละ
35.6 จัดกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน 
ส่วนปัญหาการบาดเจ็บของเด็กที่พบบ่อยที่สุดในศูนย์เด็กเล็ก คือ การบาดเจ็บจาก
การพลัดตกหกล้มมีสูงถึงร้อยละ 37.5 ตามมาด้วยอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นสนามร้อยละ 28.6
ส่วนในด้านสุขภาพและพัฒนาการ มีเด็กฟันผุสูงถึงร้อยละ 92 ในส่วนผู้ดูแลเด็กงานวิจัย
ดังกล่าวชี้อีกด้วยว่าร้อยละ 51 ขาดความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กอย่างพอเพียง (สำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กมีการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบระดับหนึ่ง ซึ่งยังชี้ถึงความเหลื่อมล้ำในคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กที่มีขนาดและ
ความพร้อมแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
จากสถานการณ์เด็กปฐมวัยดังที่กล่าวมาพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
• การดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0 - 1 ปีควรมีการส่งเสริมอย่างมีคุณภาพและ
เป็นระบบ โดยเด็กกว่า 1,509,016 คนที่ได้รับการดูแลและการเรียนรู้เบื้องต้นจาก
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลเด็กเล็กอย่าง
เหมาะสมตามพัฒนาการ
• การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา โดยมีเด็กในช่วงอายุ 2-5 ปีกว่า 365,506 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.88 ของเด็กในช่วงอายุ 2 - 5 ปีที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือ 
• การขาดการดูแลที่มีคุณภาพ โดยเด็กปฐมวัย 912,111 คน หรือร้อยละ 29.65
ของเด็กในช่วงอายุ 2 - 5 ปีที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐานหรือมี
มาตรฐานอยู่ในระดับขั้นต่ำ
• ความหลากหลายมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากใน
ปั จ จุ บ ั น มี ห น่ ว ยงานที ่ เข้ า มาดู แ ลศู น ย์ เด็ ก เล็ ก หลากหลาย เช่ น กรมอนามั ย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแต่ละหน่วยงาน
ต่างดำเนินงานบนมาตรฐานที่ตอบโจทย์ของหน่วยงานโดยไม่มีการวางมาตรฐาน
กลางในการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต | 11

ข้อเสนอแนะ
1. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารน่ า จะพิ จ ารณากำหนดแนวทางนโยบายด้ า นการพั ฒ นา
การศึกษาของเด็กปฐมวัยให้เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
สำคัญ เช่น การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาและการขาดการดูแลที่มีคุณภาพ เป็นต้น
2. กระทรวงศึกษาธิการควรมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 2 ลักษณะหลักเพื่อนำไปสู่
เป้าหมายความสำเร็จ ได้แก่
2.1 การสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้สามารถดำเนิน
ภารกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ ้ น โดยการจั ด ตั ้ ง คณะกรรมการ
รอบใหม่ที่มาจากทีมสหวิชาชีพทดแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย
ของชาติ
2.2 การสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในบทบาทที่นอกเหนือ
จากภารกิ จ หลั ก ในการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ภายใต้ ส ั ง กั ด กระทรวง โดยการ
ประสานงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ั บ หน่ ว ยงานอื ่ นที ่ ม ี ก ารดำเนิ นงานด้ า นเด็ ก
ปฐมวัยให้เกิดการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยที่เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการส่งเสริมการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติควรได้หนุนเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีการ
ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพในหลากหลายมิติ อาทิ 
• การจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่การการวางแผนการบริหารจัดการ
เชิงพืน้ ที่ ทัง้ การวางแผนติดตามเด็กปฐมวัยทุกคนให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษาที่
มากขึน้ การขยายพืน้ ทีบ่ ริการให้ครอบคลุมขึน้ และการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/
ศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• การจัดทำมาตรฐานกลางและมาตรฐานเฉพาะด้านเพื่อรองรับการประเมิน
เฉพาะด้าน โดยภาคีทุกฝ่ายร่วมจัดทำมาตรฐานกลางและพัฒนามาตรฐาน
เฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กในทุกสังกัดสามารถ
ยกระดับมาตรฐานของตนเองให้ทัดเทียมกัน ทั้งนี้มาตรฐานกลางอาจหมายถึง
เช่น มาตรฐานของกรมอนามัยที่เน้นในด้านสุขภาพอนามัยที่ศูนย์ทุกแห่งควร
ผ่านเกณฑ์น้ี ในขณะเดียวกับมาตรฐานเฉพาะด้านอาจหมายถึง เช่น มาตรฐาน
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ของสมาคมออทิสติกแห่งประเทศไทยที่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่
เด็กเล็กที่มีภาวะออทิสติกได้ เป็นต้น 
• การเสริมสร้างขีดความสามารถของศูนย์เด็กเล็ก โดยการพัฒนาคุณภาพครู
และผู้ดูแลเด็กเล็ก การจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนา
อาคารสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดูแลเด็กเล็ก 
• การวางแผนทรัพยากร เพื่อรองรับการเปิดโอกาสให้เด็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียนได้มี
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยการศึกษาต้นทุนทั้งในรูปแบบการสนับสนุน
งบประมาณในการขยายศูนย์เด็กเล็กเดิมให้รองรับเด็กมากขึ้น และการจัดตั้ง
ศูนย์เด็กเล็กใหม่เพื่อรองรับเด็กในบางพื้นที่ 
• การสื่อสารกับกลุ่มครอบครัว ซึ่งเด็กในช่วงอายุ 0 - 1 ปี ที่มีจำนวนมากกว่า
1.5 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวซึ่งอาจจะขาดความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย
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ส่วนที่ 2
บทความจากจุลสาร
โครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ
(ฉบับ..อนาคตเด็ก
อนาคตไทย)

โภชนาการเด็ก
เรื่องไม่เล็กที่ต้องสนใจ
โดย รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1

ภาวะโภชนาการเป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะสุขภาพโดยรวมของเด็ก และเป็นต้นทุนสำคัญ
สำหรับการพัฒนาเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ มีสขุ ภาพดีและมีเชาวน์ปญ
ั ญาทีพ่ ร้อมจะเรียนรู้
ฝึกฝนทักษะ สะสมประสบการณ์เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารไอโอดีน โลหิตจางจากธาตุเหล็ก และการ
ขาดการเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้เด็กในประเทศกำลังพัฒนามีพัฒนาการด้านสติปัญญาล่าช้า ส่วนปัจจัยที่จะช่วย
ปกป้องเด็กจากภาวะดังกล่าว คือการได้รับนมมารดาและระดับการศึกษาของมารดา

โภชนาการขาดหรือเกิน แก้ ได้ก่อนสายไป
ประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างระดับโลกในการขจัดปัญหาทุพโภชนาการ
การสำรวจสุขภาพประชากรไทยฯ ครัง้ ที่ 4 ในปี พ.ศ.2551 - 2552 พบว่ามีเด็กปฐมวัยทีน่ ำ้ หนัก
น้อยกว่าเกณฑ์ลดลง เหลือเพียงร้อยละ 4.8 และ ร้อยละ 3.7 ในเด็กวัยเรียน อีกทั้งพบภาวะ
เตี้ยกว่าเกณฑ์ในเด็กปฐมวัยลดลงเหลือร้อยละ 6.3 และร้อยละ 3.5 ในเด็กวัยเรียน แต่ก็ยัง

1

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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พบปัญหานี้ได้สูงในเด็กยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาความไม่สงบ เช่น พบ
เด็กขาดสารอาหาร ถึงร้อยละ 35 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โภชนาการมีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างของตนเอง การสร้างฉนวนหุ้มเส้นประสาท
ระดับและการทำงานของสารสื่อประสาท และจำนวนปลายประสาทสัมผัสภาวะขาด
สารอาหาร จึงมีผลเสียต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา นอกจากนั้นภาวะขาดสารอาหาร
จะทำให้เด็กเคลือ่ นไหวได้น้อยลง เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่งผลให้เด็กไม่สามารถ
พัฒนาระดับสติปัญญาได้เต็มศักยภาพของตน ช่วงวัยสำคัญที่สุดสำหรับเด็ก คือช่วงนับ
จากในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2 - 3 ปีแรก เด็กทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการรุนแรงจนเตีย้ แคระแกร็น
ในช่วง 2 ขวบแรกจะส่งผลต่อระดับไอคิวเมื่อโตขึ้น โดยพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีคะแนนไอคิวในวัย
8 - 10 ปี ต่ำกว่าเด็กที่ไม่มีภาวะเตีย้ แคระแกร็น ในช่วง 2 ขวบ ถึง 3 - 10 จุด ไอคิวทีต่ ำ่ กว่า
เด็กปกตินี้ส่งผลเสียต่อการเรียน ความสามารถในการหารายได้และระดับไอคิวเมื่อเป็น
ผู้ใหญ่
การขาดสารไอโอดีน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของการพร่องทางสติปัญญาที่ป้องกัน
ได้ การขาดธาตุไอโอดีนนานๆ ทำให้ระดับไอคิวโดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ขาดถึง 13.5 จุด
ปัจจุบันจำนวนเด็กที่ขาดสารไอโอดีนรุนแรงจนเป็นโรคเอ๋อลดน้อยลงมาก อย่างไรก็ตามยัง
พบการขาดไอโอดีนชนิดไม่มีอาการในครึ่งหนึ่งของหญิงมีครรภ์ ส่วนการขาดธาตุเหล็ก
ทำให้ เด็ ก เติ บ โตช้ า ภู ม ิ ต ้ า นทานพร่ อ ง โลหิ ต จาง อ่ อ นเพลี ย เฉื ่ อ ยชา มี ส มาธิ ส ั ้ น
ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละสติปญ
ั ญาต่ำลง ล่าสุดในบางพืน้ ทีพ่ บทารกประมาณ 1 ใน 3
มีภาวะโลหิตจาง
เพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและยกระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กไทย กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างถ้วนหน้า
(Universal Salt lodization) และเพื่อความสะดวกในการรับประทานยา องค์การเภสัชกรรมได้
ผลิตยาเม็ด Triferdine ซึ่งมีธาตุไอโอดีน 150 ไมโครกรัม ธาตุเหล็ก 60 กรัม และโฟเลท 400
ไมโครกรัม สำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรช่วง 6 เดือนแรก ส่วนการเสริมธาตุเหล็ก
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี สำนักโภชนาการแนะนำให้วิตามินรวมเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์
ละครั้ง 
การขาดสารอาหารเหล่านี้ นอกจากมีผลให้การเติบโตชะงักงัน พัฒนาการของสมอง
และสติ ป ั ญ ญาล่ า ช้ า แล้ ว ยั ง ทำให้ ภู ม ิ ค ุ ้ มกันโรคบกพร่องและติดเชื้อได้ง่าย การขาด
โภชนาการในช่วงต้นของชีวิตยังทำให้เสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันเลือดสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
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โรคอ้วนนับเป็นอีกปัญหาที่พบมากขึ้นในเด็กไทยในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา ผลการ
สำรวจเด็กไทยระดับประเทศ 3 ครั้งในช่วงเวลา 12 ปี พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่น้ำหนัก
เกินและอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 2 ในช่วงปี พ.ศ.2539 - 2540 เป็นร้อยละ 7.9 3 ในปี พ.ศ.
2544 และร้อยละ 8.5 4 ในช่วงปี พ.ศ.2551 - 2552 ในขณะที่เด็กวัยเรียนมีน้ำหนักเกินและ
อ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 เป็นร้อยละ 6.7 และร้อยละ 9.7 ในช่วงเดียวกัน
น้ำหนักตัวทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคเรือ้ รังไม่ตดิ ต่อ นัน่ คือโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ปัญหากระดูกและข้อผิดรูป ทางเดินหายใจอุดกั้นจนหยุดหายใจ (obstructive sleep
opnea) ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดและความดันเลือดสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถึงวัยผู้ใหญ่ ทำให้โรคเรื้อรังไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประชากรไทยทั้งชาย
และหญิง
สาเหตุของโรคอ้วนส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายที่บุคคลเลือกปฏิบัติ การ
เคลือ่ นไหวร่างกายน้อย (ดูโทรทัศน์ เล่มเกม) การบริโภคอาหารทีม่ พี ลังงานสูงอุดมด้วยไขมัน
และน้ำตาลแต่มีคุณค่าโภชนาการต่ำ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยวบรรจุซอง เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
อาหารจานด่วน และการนอนน้อยล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน
ปัจจัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนในวัยเด็กคือการมีกิจกรรมทางกาย
การบริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูง และการเลี้ยงด้วยนมแม่ การรักษาโรคอ้วนในเด็กประสบ
ผลสำเร็จน้อยเช่นเดียวกับการลดน้ำหนักในวัยผู้ใหญ่ แม้สามารถลดน้ำหนักได้ แต่ยากจะ
ควบคุมไว้ไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาในระยะยาวได้ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ทุกฝ่ายร่วมใจ โภชนาการเด็กไทยสมบูรณ์
ปัญหาโภชนาการขาดและเกินที่กล่าวมาทั้งหมด ล้วนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและศักยภาพด้านสติปัญญาของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
บุคลากรสาธารณสุข มีบทบาทสูงในการป้องกันปัญหาโภชนาการเหล่านี้ เพราะเป็นบุคลากร
ที่มีโอกาสได้พบมารดาเมื่อแรกฝากครรภ์และเมื่อนำเด็กมาตรวจที่ คลินิกเด็กสุขภาพดี

การสำรวจสุขภาพประชากรไทยครั้งที่ 2 พ.ศ.2539 - 2540
การสำรวจพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย พ.ศ.2554
4 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551 - 2552
2
3
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ควรใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการให้ความรู้แก่มารดาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ได้อาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ เพื่อให้ทารกเติบโตสมบูรณ์ในครรภ์และมีน้ำหนักปกติ
ตั้งแต่แรกเกิด
บุคลากรสาธารณสุขยังสามารถแนะนำการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
แนะนำอาหารสำหรับมารดาที่ให้นมสูงเพื่อให้ทารกได้รับน้ำนมมารดาที่มีสารอาหารครบถ้วน
เมื่อมารดาพาเด็กมาตรวจสุขภาพ ควรให้คำแนะนำการเลี้ยงดูให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่า
โภชนาการครบถ้วนและปริมาณเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพฤติกรรม
สุขภาพต่างๆ รวมทั้งชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทุกครั้งเพื่อประเมินการเติบโตและภาวะ
โภชนาการ เพือ่ ให้เด็กได้รบั การปลูกฝังพฤติกรรมบริโภคอาหารและพฤติกรรมสุขภาพทีด่ จี นติด
เป็นนิสัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้มีพื้นฐานทางชีวภาพที่ดี พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาขั้นต่อไป
หรือเมื่อเริ่มพบปัญหาบุคลากรด้านสาธารณสุขจะได้ให้คำแนะนำได้ทันท่วงที
นอกจากบุคลากรด้านสาธารณสุขแล้ว อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการหล่อ
หลอมเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน คือ ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีบทบาท
สำคัญร่วมกับครอบครัว จากการวิเคราะห์ผลของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการติดตามระยะ
ยาว 20 - 30 ปี หลายโครงการได้ขอ้ สรุปตรงกันว่า การลงทุนในการดูแลเด็กปฐมวัยให้ผลคุม้ ค่า
มาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กอย่างจริงจัง
โดยสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนร่วมกับครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กไทยให้เติบใหญ่
แข็งแรง มีสขุ ภาพดี และมีเชาวน์ปญ
ั ญาทีพ่ ร้อมจะเรียนรู้ โรงเรียนควรจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบ
บูรณาการความรู้โภชนาการที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเข้าไปในบทเรียน จัดกิจกรรมทาง
กายและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักเรียนได้มีสุขภาพดีและป้องกันโรคอ้วน พฤติกรรม
สุขภาพต่างๆ ที่ปลูกฝังในวัยเด็กนี้จะเป็นนิสัยติดตัวต่อถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เป็นเกราะ
ป้องกันปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออื่นๆ ในอนาคต
มีตัวอย่างที่ดีจากหลายหน่วยงานที่มีบทบาทร่วมพัฒนามาตรการ แนวทางและ
เทคโนโลยีเพื่อโภชนาการเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำแนวทางการให้อาหารว่างสำหรับเด็กอายุ 2 ปี
ขึ้นไป ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย พัฒนาแนวทางการให้อาหารเด็ก 0 - 5 ปี
กรมอนามัยพัฒนาชุดการให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี โครงการพัฒนาระบบและกลไก
เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ พัฒนาโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดการ
อาหารกลางวันโรงเรียนพร้อมทั้งนวัตกรรมสื่อการให้อาหารเด็กสำหรับครอบครัวในรูปของ
นิทาน คู่มือผู้ดูแลเด็กและชุดเรียนรู้กลางที่บูรณาการความรู้ด้านโภชนาการสำหรับโรงเรียน
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เด็กที่เป็นอนาคตของชาติจึงสมควรได้รับอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องนับแต่ปฏิสนธิ
ในครรภ์มารดาต่อเนื่องจนเติบใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงโอกาสทอง 3 ปีแรก เพื่อป้องกันการ
สูญเสียศักยภาพตามต้นทุนทางพันธุกรรม ร่วมทั้งดูแลให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมรับการพัฒนา
ให้เต็มศักยภาพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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อนาคตไทย ในมือเรา
สิริพร มีนะนันทน์

หากเด็กคือหวังของชาติ อนาคตที่ดีของชาติจึงขึ้นอยู่กับเด็กที่มีพัฒนาการสมบูรณ์
ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ แต่ทผ่ี า่ นมากลับพบว่านอกจากประชากรในวัยเด็กจะลดลงเนือ่ งจาก
อัตราเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว เด็กที่เกิดมายังมีปัญหาด้านสุขภาวะต่างๆ ตามมาอีกด้วย
เช่ น ความบกพร่ อ งทางการได้ ย ิ น และทางสายตา โรคอ้ ว น สุ ข ภาพในช่ อ งปาก หรื อ
แม้กระทัง่ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ทีไ่ ม่พร้อมเลีย้ งดูลกู ทำให้เด็กทีเ่ กิดมามีพฒ
ั นาการและคุณภาพ
ชีวิตที่ไม่ดีนัก
แน่นอนว่าหากปัญหาเหล่านี้ยังคงดำเนินไป ประเทศไทยคงไม่สามารถพัฒนาได้อย่าง
เต็มกำลัง เนื่องจากประชากรไม่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครือ่ งชีว้ ดั
ภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย กรมอนามัย และ HITAP ต่างเล็งเห็นความจำเป็น
ของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเหมาะสม จึงได้ร่วมมือกันวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ 0 - 5 ปี โดยใช้ชื่อโครงการว่า “อนาคต
ไทย” ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าเด็กในช่วงอายุ 0 - 5 ปี เป็นช่วงวัยที่
พัฒนาการของเด็กในช่วงอายุนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และยังส่งผลต่อลูก - หลานของคนกลุ่มนี้ในอนาคตด้วย นอกจากนี้การลงทุนในเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชากรในกลุ่มนี้มีหลักฐานว่ามีความคุ้มค่า ทั้งใน
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เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงอาชญากรรมที่ลดลง
เป็นต้น ดังนั้นการพุ่งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไปยังช่วงวัยดังกล่าวจึงน่าจะให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า
และน่าพอใจได้
ปัญหาสุขภาวะเด็กที่โครงการอนาคตไทยให้ความสำคัญ มีด้วยกัน 6 เรื่อง ได้แก่ การ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ภาวะที่ผิดปกติแต่กำเนิด พัฒนาการที่ผิดปกติ ภาวะพร่องโภชนาการ
และภาวะโภชนาการเกิน ภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน และการขาดคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปัญหาสุขภาวะเหล่านี้เป็นปัญหาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความ
สำคัญ ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการคัดเลือกปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั้น
ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมและตัดสินใจจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง กล่าวคือ นักวิจยั รวบรวม
และวิเคราะห์ปัญหาทั้งในเชิงขนาดของปัญหา ความเป็นไปได้และมาตรการที่ใช้ในการแก้ไข
รวมไปถึงศึกษาประสบการณ์การดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเด็กในต่างประเทศ
หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งในระบบสุขภาพ ระบบ
การศึกษา ระบบสวัสดิการสังคม และผู้บริหารทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ร่วมกันอภิปราย
จนสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ
อย่างไรก็ดี การแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมต้องอาศัย
ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนในการร่วมมือกันจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหา รวมทั้งให้การปลูกฝังและให้ความรู้จนเกิดความตระหนักในหมู่วัยรุ่นถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้การส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานที่ดำเนินงานในประเด็นต่างๆ อยู่แล้วให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
ช่วยให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสนับสนุนมาตรการเพื่อ
สุขภาวะด้านโภชนาการของเด็กไทยตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 การพัฒนา
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแ์ ห่งชาติ คณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นต้น
บทบาทหนักที่สุดในการแก้ปัญหาจึงอยู่ที่ผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งมีงบประมาณ บุคลากร
และทรัพยากรอยู่ในมือมากที่สุด โดยรายละเอียดข้อเสนอแนะของโครงการอนาคตไทย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย มีดังนี้
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การคัดกรองความผิดปกติแต่กำเนิด :
ธาลัสซีเมีย ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน และกลุ่มอาการดาวน์
ภาวะผิดปกติทั้ง 3 ประเภทนี้มีอัตราค่อนข้างสูงในเด็กไทยและในช่วงที่ผ่านมาประเทศ
ไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของความผิดปกติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 9,000 ล้านบาทต่อปี
ดังนั้นโครงการอนาคตประเทศไทยจึงเสนอแนะให้กำหนดการตรวจคัดกรองความผิดปกติแต่
กำเนิดทั้ง 3 ประเภทเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้สำคัญที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาความผิดปกติแต่กำเนิดของเด็กไทย และต้องรายงานผลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง
และสาธารณชนทุกปี
ด้านวิธีการบริหารจัดการในโครงการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและภาวะบกพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนควรปรับเปลี่ยนจากการจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการตามจำนวนครั้งที่ตรวจ
คัดกรอง มาเป็นการจ่ายเงินตามผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน โดยหากสามารถตรวจคัดกรอง
แจ้งผล และรักษาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนได้ทันเวลา จะได้ค่าตอบแทนตามที่กำหนด
นอกจากนี้หากมีการติดตามผลและการรักษาประสบความสำเร็จในปีถัดไป สามารถกำหนด
ค่ า ตอบแทนเพิ ่ ม ขึ ้ น อี ก เพราะเป็ นการลงทุ นที ่ ค ุ ้ ม ค่ า เพราะช่ ว ยป้ อ งกั นความสู ญ เสี ย
ทางเศรษฐกิจจากการป่วยเป็นโรคนี้ได้
ในขณะเดียวกันการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียสามารถจ่ายค่าตอบแทนแบบเดิมได้
แต่ให้เปลี่ยนจากการให้ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจยืนยันให้แม่มาเป็นตรวจยืนยันทั้ง
พ่อและแม่ร่วมกันแทน เพราะการตรวจทั้งพ่อและแม่จะให้ผลยืนยันที่แม่นยำกว่า นอกจากนี้
ในกรณีที่วินิจฉัยเด็กได้ก่อนอายุครรภ์ครบ 20 สัปดาห์ก็สามารถเพิ่มค่าตอบแทนได้อีก
ส่วนกรณีของกลุ่มอาการดาวน์ ควรจัดให้มีบริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยก่อนคลอด
ในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย โดยให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือด หากผลตรวจเป็นบวกจะได้
รับคำแนะนำให้เจาะน้ำคร่ำ และให้บริการยุติการตั้งครรภ์ตามความสมัครใจของครอบครัว
หลังจากให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้ว

การจัดระบบคัดกรองและส่งต่อเด็กพัฒนาการผิดปกติ
ปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยมี เด็ ก อายุ 0-5 ปี ท ี ่ ต ้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นพั ฒ นาการ
ประมาณ 4 แสนคน และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเด็กที่มีปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่
ยังไม่มีมาตรการระดับชาติในการป้องกัน คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
อย่างชัดเจนและจริงจัง โครงการอนาคตไทยจึงเสนอแนะให้มีนโยบายและมาตรการระดับ
ชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต | 23

พัฒนาการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมบทบาทของโรงเรียนในการคัดกรอง
โรคสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder-ADHD) และภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (Learning Disabilities-LD) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น และมีระบบที่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาในกรณีของ ADHD และ
พัฒนาให้โรงเรียนมีความสามารถในการให้การศึกษาแก่เด็ก LD ร่วมกับผู้ปกครอง
สิ่งสำคัญอีกประการ คือ สนับสนุนให้มีระบบการส่งต่อที่ครบวงจร ให้มีผู้เชี่ยวชาญ
ระดับกลางขึ้นไป ทำหน้าที่รับส่งต่อในระดับจังหวัด และจะเป็นการดีที่สุดหากมีที่ระดับ
อำเภอ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดช่วงในการดูแล เพราะปัจจุบันผู้ปกครองที่มีฐาะนะยากจน
ไม่สามารถพาเด็กไปพบผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้  
เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะการกระตุ้นพัฒนาการต้องทำอย่างต่อเนื่อง

กำหนดตัวชี้วัดภาวะบกพร่องโภชนาการ
และภาวะโภชนาการเกินอย่างเหมาะสม
ภาวะโภชนาการทั้งพร่องและเกินนั้น เป็นต้นเหตุของพัฒนาการทางด้านสมองล่าช้า
และโรคเรื้อรังหลายชนิด โครงการอนาคตไทยได้เสนอแนะแนวทางไว้ในกรณีของภาวะพร่อง
โภชนาการว่าควรกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านโภชนาการ โดยใช้เกณฑ์ความชุก
ของโรคโลหิตจาง ภาวะเตี้ยและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กไทย รวมทั้งการได้รับไอโอดีน
ในหญิงมีครรภ์เป็นสำคัญ โดยกำหนดเป้าหมายให้ความชุกของโรคโลหิตจาง ภาวะเตี้ยและ
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กไทย รวมทั้งการได้รับไอโอดีนในหญิงมีครรภ์เป็นสำคัญ โดย
กำหนดเป้าหมายให้ความชุกของโรคโลหิตจาง ภาวะเตี้ยและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ใน
เด็กไทย ลดลงร้อยละ 50 ในระยะเวลา 5 ปี ในขณะเดียวกันควรกำหนดเป้าหมายในการลด
ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กอายุ 0-5 ปี จาก ร้อยละ 8 ให้เหลือ ร้อยละ 5
ใน 5 ปีพร้อมทั้งพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างจริงจังในระดับชาติ ทั้งเรื่องการ
ให้ยาน้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็ก การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน โฟลิก และธาตุเหล็กแก่หญิง
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร รวมทั้งเรื่องภาวะโภชนาการโดยรวม
นอกจากนี้ควรมีการสำรวจและประเมินสภาพเครื่องมือที่ใช้ประเมินการเจริญเติบโต
ของเด็กและปรับปรุงให้มีความถูกต้องแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการวิจัยและ
พัฒนามาตรการเสริมสารอาหารอื่นๆ ตามความต้องการในแต่ละวัย
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การคัดกรองภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน
เนื่องจากยังไม่เคยมีการศึกษาถึงรูปแบบการคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินที่
เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โครงการอนาคตไทยจึงได้เสนอให้มีการวิจัยพัฒนาระบบการ
คัดกรองติดตาม และส่งต่อเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยินที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น
2 กรณีคือ การคัดกรองเมื่อแรกเกิดเพื่อหาความผิดปกติแต่กำเนิด และการคัดกรองในเด็ก
อายุ 3 ปี ซึง่ เป็นวัยเริม่ เรียนรูแ้ ละเข้าสังคม ทัง้ นีห้ ากพบความผิดปกติสามารถให้เครือ่ งช่วยฟัง
แต่หากเป็นความผิดปกติรุนแรงอาจพิจารณาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
ในขณะเดียวกัน ควรกำหนดให้มีการคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นในเด็กอายุ
3 - 5 ปีในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง โดยให้ครูและพีเ่ ลีย้ งเด็กเป็นผูค้ ดั กรอง
ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการ อุปกรณ์และเครื่องมือจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพบความผิดปกติควรส่งต่อสถานพยาบาล โดยสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่สถานพยาบาล

การจัดบริการ “คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ”
โครงการอนาคตไทยได้เสนอแนะให้มีการสนับสนุนแนวทางการจัดบริการ “คลินิก
สุขภาพเด็กดีคุณภาพ” โดยส่งเสริมบทบาทในการเป็นแหล่งให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง บริการคัดกรองความผิดปกติต่างๆ ด้วยเครื่องมือเป็นมาตรฐาน เป็นแหล่งฐาน
ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อทราบสถานการณ์และใช้ในการประเมินติดตาม
ผลการดำเนินงานโดยจะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของคลินิกอย่างจริงจัง ภายใต้
การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่
หากการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในโครงการอนาคตไทยประสบผลสำเร็จ จะช่วย
แก้ไขปัญหาสุขภาวะที่เกิดกับประชากรวัย 0-5 ปีจำนวนกว่า 2.1 ล้านคนจากทั้งหมด 4.8
ล้านคน โดยคาดว่าต้องการงบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ในขณะ
เดียวกันจะช่วยประหยัดงบประมาณและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาเหล่านี้ได้
อย่างน้อย 6 พันล้านบาท จึงนับเป็นความคุ้มค่าที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อ
อนาคตของไทยทั้งชาตินั่นเอง
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สรุปความคืบหน้าการผลักดัน

“โครงการอนาคตไทย”
ไปสู่นโยบายและการปฏิบัติ
จอมขวัญ โยธาสมุทร

จากที่คณะวิจัยได้นำเสนอผลการวิจัย โครงการอนาคตไทย ให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย
และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหลายหน่วยงานเมือ่ วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 ทีผ่ า่ นมา หลายฝ่าย
ให้ความสนใจติดตามความคืบหน้าว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร งานวิจัยที่จะถูกนำไป
ใช้หรือไม่ นักวิจัยจึงเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนานโยบาย
ที่เกีย่ วข้องกับข้อเสนอจากโครงการอนาคตไทย และสรุปเหตุการณ์สำคัญ รวมทัง้ ความคืบหน้า
ในการนำข้อเสนอจากโครงการวิจัยไปสู่นโยบายการปฏิบัติ
หลังจากการประชุมนำเสนอผลการวิจยั มีหลายหน่วยงานขานรับงานวิจยั ในโครงการนี้
และเชิญนักวิจัยไปนำเสนอผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำเสนอผลการศึกษาจาก
โครงการอนาคตไทยในงานประชุมการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ สถานการณ์ดา้ น
สุขภาพของเด็กปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ปี) ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนั้นยังมีความคืบหน้าของการดำเนินงานร่วมกับหลาย
หน่วยงาน ทุกระดับอยู่เป็นระยะๆ หลายครั้งเป็นการดำเนินงานที่เน้นเฉพาะประเด็น เช่น
การประชุ ม หารื อ กรอบการดำเนิ น แผนงานควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคธาลั ส ซี เมี ย ใน
ประเทศไทย โดยเน้นเรื่องการเปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่ง
จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การประชุมปรึกษาหารือพิจารณา
แนวทางการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยมี สสส. สำนัก
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สนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) เป็นเจ้าภาพบางครั้งก็เป็นการ
ประชุมนำเสนอ/แลกเปลี่ยนในภาพกว้าง เช่น การหารือเรื่องการเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัย
ซึ่งจัดโดย สสส. เป็นต้น
จุดเปลี่ยนที่สำคัญของการขับเคลี่อนนโยบาย เกิดจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งมี
คำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำงานร่วมกัน ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนไทย ในการนี้ สสส. ได้เสนอประเด็นที่จะทำงานร่วมกัน
คื อ การพั ฒ นาศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพราะนอกจากจะเป็ นการตอบสนองต่ อ นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
เป็ น พื ้ นที ่ ท ี ่ ส ำคั ญ ในการดำเนิ นนโยบาย การสร้างเสริ ม สุ ข ภาพและป้องกันโรค ซึ่งทั้ง
สามหน่วยงานสามารถมีบทบาทสำคัญโดยทุกฝ่ายต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ นอกจาก
การดำเนินงานร่วมกันในประเด็นดังกล่าวแล้ว สปสช. ได้ยื่นข้อเสนอการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้ชื่อ อนาคตเด็ก (อนาคตปฐมวัย) อนาคตชาติ
ซึ่งพัฒนามาจากรายงานวิจัยโครงการอนาคตไทย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย
กรมอนามัย กำลังพิจารณาการนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ โดยเริ่มจากศูนย์เขต
กรมอนามัยอย่างจริงจัง

เหตุการณ์สำคัญ และความคืบหน้าการนำข้อเสนอ
จากโครงการวิจัยไปสู่นโยบายและการปฏิบัติ
วันที่
28 - 29 ก.พ. 55

1 ที่มา

เหตุการณ์
คณะนักวิจัยนำเสนอผลการศึกษาโครงการอนาคตไทย แก่ผู้กำหนดนโยบาย
ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น จากทั้งกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และจัดแถลงข่าว โดย นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รับแก้ปัญหาเด็ก 0-5 ปี
ในเรื่องสำคัญ 6 ด้าน ตั้งแต่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป้องกัน คัดกรอง
และรักษาโรค ไปจนถึงส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1

http://www.hitap.net/news-documents/news/activies/10879
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วันที่

เหตุการณ์

16 มี.ค. 55

การประชุมปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมหารือถึงรูปแบบของกรอบ
การจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจนร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยมอบให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ร่าง แล้วมาเสนอในที่ประชุมร่วมของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

16 มี.ค. 55

กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ มุ่งให้เด็กไทยมีคุณภาพ มีคุณสมบัติดียกกำลังสาม คือ สุขภาพ
กาย-ใจดี ไอคิวดีไม่น้อยหน้าเด็กสากล และมีอีคิวดี โดยดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์
จนกระทั่งหลังคลอด การเตรียมความรู้ให้พ่อแม่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
6 เดือน ตรวจคัดกรองป้องกันแก้ไขความผิดปกติแต่เนิ่นๆ และพัฒนา
คุณภาพเด็กเล็กกว่า 20,000 แห่ง ให้ผ่านมาตราฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2

30 เม.ย. 55

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวนวัตกรรมช่วยผู้ปกครองดูแล
พัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี ที่จังหวัดเชียงราย โดยนายวิทยา บุรณศิริ
เป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี
สำหรับผู้ปกครอง และมอบหมายนโยบายการพัฒนาเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี
ให้แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กในตำบล และ อสม. ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 600 คน 3

30 พ.ย. 55

สสส. เชิญคณะวิจัยอนาคตไทยร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน และวางแผนแนวทางการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนและสอดคล้อง
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในประเด็น “การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเด็กปฐมวัย
(0-5 ปี)”

19 มิ.ย. 55

สปสช. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เชิญคณะวิจัยอนาคตไทยร่วมประชุมหารือ
กรอบกิจกรรมการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมประเด็นใน
การนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่นายกรัฐมนตรี

9 ก.ค. 55

กรมอนามัยเชิญผู้เชี่ยวชาญและคณะวิจัยโครงการอนาคตไทยประชุม
เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย ผลจากการประชุม
นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย จะนำข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับไปพิจารณาในการประชุมกับศูนย์เขตทั้งหมด เพื่อพิจารณานำข้อสรุป
เชิงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ

2 ที่มา

http://www.bebid.ddc.moph.go.th /th_2011/news.php?g=4&items=452
http://www.media.thaigov.go.th/pageconfig/viewconten1.asp?pageid=471&parent=468&
Directory=1783&pagename=content2&contents=67112

3 ที่มา
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คิดถึงอนาคตชาติ

ต้องช่วย Kids
ให้มีคุณภาพ
ชลัญธร โยธาสมุทร และ อภิญญา มัตเดช

ปีนี้เป็นปีที่ 10 ที่คนไทยทุกคนได้มีสิทธิใช้ “บัตรทอง” หรือ “โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค” ซึ่งเป็นบริการสุขภาพที่ได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศว่า เป็นต้นแบบ
ระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ทว่าระบบหลักประกันสุขภาพ
ของไทยยังไม่ครอบคลุมโรคหรือความผิดปกติบางอย่าง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กเล็ก มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าในช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงอายุ
ที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องได้รับการเลี้ยงดูและรับสารอาหารที่เหมาะสม มีการ
เจริญเติบโตสมวัยและมีพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็นมีทักษะด้านภาษาและสังคม เพื่อ
เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ซึ่งพัฒนาการที่ดีเหล่านี้ยังส่งผลไปถึงรุ่นลูกคนกลุ่มนี้ การสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคของเด็กกลุ่มนี้ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อสังคม เพราะทำให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาส
เติบโต เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อสังคม เพราะทำให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโต ประสบความ
สำเร็จด้านการศึกษา การงาน และส่งผลถึงทำให้อาชญากรรมลดลง (ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วน
บุคคล กระบวนการและบริบทของการเลี้ยงดูเด็กด้วย) ความผิดปกติด้านสุขภาพบางอย่าง
สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่หากปล่อยทิ้งไว้ ความผิดปกตินั้นจะเป็น
ตัวบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้และทำให้ชาติต้องสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญอย่าง
น่าเสียดาย
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ปัญหาสายตาเด็ก ที่ผู้ ใหญ่ ไม่ ใส่ ใจ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา ควรได้รับโอกาสในการตรวจสอบรักษาเพื่อให้เขา
เหล่านั้นมีโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม แต่หากระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา หรือ
แม้แต่ครอบครัวเอง ไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือ ไม่เพียงแต่เขา
เหล่านั้นถูกละเลย แต่อาจหมายถึงการทำลายอนาคตของเด็กคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว หนึ่งใน
ตัวอย่าง คือเรื่องราวของเด็กชายปิ๊ก (นามสมมติ) อายุ 7 ขวบ เขาถูกครูตีเป็นประจำ เพราะ
ไม่สามารถทำตามคำสั่งครูได้ ครูสรุปว่าเป็นเพราะปิ๊กไม่ตั้งใจเรียนเมื่อปิ๊กทำผิดพลาด
เป็นประจำครูจึงสรุปว่าปิ๊กเป็นเด็กโง่ ปิ๊กอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่หาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาดูแล
พัฒนาการหรือสอนการบ้าน เพียงเห็นว่าลูกสามารถกินได้ นอนหลับ ดูแลตัวเองได้กเ็ พียงพอ
แม้จะเห็นว่าปิ๊กมักมีอุบัติเหตุชนโน่นชนนี่อยู่บ่อยๆ แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ฉุกคิด เพราะคิดว่าเป็น
เด็กชน ทั้งครูและพ่อแม่ต่างคิดว่าปิ๊กโง่ พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าปิ๊กมองไม่ชัดมาตั้งแต่เกิด ปิ๊ก
ไม่เคยได้รบั การตรวจวัดสายตาและไม่เคยรูว้ า่ การทีต่ วั เองมองไม่ชดั เป็นความผิดปกติ เพราะ
ภาพรอบตัวที่ไม่ชัดเจน เป็นภาพที่ปิ๊กเห็นมาตั้งแต่จำความได้
ในความเป็นจริงมีเด็กแบบปิก๊ อีกหลายคน ทีถ่ กู ตัดสินว่าโง่ ทัง้ ๆ ทีส่ มองปกติดที กุ อย่าง
แม้ระบบตรวจคัดกรองทารกแรกคลอดเบื้องต้นในปัจจุบันมีการตรวจตาเข ตาเหล่ รวมทั้ง
อนามัยบางแห่งให้บริการตรวจวัดสายตาเด็กอย่างไรก็ดี ยังพบปัญหาขาดเครือ่ งมือมาตรฐาน
สำหรับตรวจวัดสายตาเด็กเล็ก ขาดแคลนจักษุแพทย์เด็ก รวมทั้งไม่มีระบบสนับสนุนแว่นตา
กั บ เด็กในชุดสิทธิประโยชน์ ด้วยปัญหาเหล่านี้ ประเทศไทยควรมีระบบตรวจคัดกรอง
ความผิดปกติทางสายตาของเด็กอย่างไร จึงจะช่วยให้เด็กอย่างปิ๊กไม่ถูกละเลย 

พัฒนาการของหนู คุณครูช่วยได้
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ คณะทำงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพตา กระทรวงสาธารณสุข ได้ศกึ ษาความเป็นไปได้ในการให้ครูเข้ามา
เป็นกำลังสำคัญในการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาของเด็กในเบือ้ งต้น ในโครงการ
นำร่อง 4 จังหวัด คือ นครพนม สมุทรปราการ ลำพูน และสุราษฎร์ธานี พบว่าครูประจำชั้น
ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาที่ได้รับการอบรมการตรวจคัดกรองเบื้องต้น สามารถ
ช่วยค้นหาเด็กทีม่ คี วามผิดปกติทางการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งต่อให้จกั ษุแพทย์
เด็กเพื่อวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งสนับสนุนแว่นตาให้กับเด็กที่ต้องการ
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาของเด็กในเบื้องต้นนี้ นับเป็นรูปแบบที่
เหมาะสมในบริบทของประเทศไทย และเป็นข้อเสนอให้ผู้กำหนดนโยบายนำไปพิจารณา
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เพราะการมองเห็นเป็นหนึ่งในพัฒนาการที่สำคัญของเด็ก นอกจากนั้นการเข้าถึงสิทธิที่จะได้
รับ การพัฒนาก็เป็นสิง่ ทีเ่ ด็กทุกคนควรได้รบั อย่างเท่าเทียม หากมีการวางระบบดังกล่าวอย่าง
ทั่วถึง ประชากรไทยราว 1 แสนคน อาจไม่ต้องกลายเป็นคนตาบอดหรือมีการพัฒนาการ
ล่าช้า เพราะได้รับการรักษาทันท่วงที หลังจากที่ปิ๊กได้รับการตรวจและส่งต่อให้จักษุแพทย์
ครูประจำชั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงระคนเศร้าว่า หลงตีมาตั้งนาน ไอ้เราก็นึกว่าโง่ ที่ไหนได้
มันมองไม่เห็น
ศ.นพ.สมศักดิ์ โลห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวในงาน
แถลงข่าว โครงการอนาคตไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก อายุ 0 - 5 ปี เมื่อวันที่
29 ก.พ. 2555 ว่า “ราชวิทยาลัยกุมารฯ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการ
ของเด็กเป็นระยะเพื่อคัดกรองเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้า มีปัญหาในการเรียนรู้ สมาธิสั้น
เป็นโรคออทิสติก เพื่อจะได้ดูแลแก้ไขตั้งแต่เด็ก การตรวจคัดกรองเรื่องพัฒนาการของเด็ก
การตรวจการมองเห็นตั้งแต่ในวัยเด็กจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
ถ้าเราวินิจฉัยได้ช้าเด็กเหล่านี้ก็จะเสียโอกาสและสร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาติ
ในระยะยาว”

โรคทางพันธุกรรม แล้วแต่เวรกรรมจริงหรือ
โรคทางพันธุกรรมร้ายแรงบางโรคสามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการตรวจคัดกรองที่มี
ประสิทธิภาพ การตรวจเลือดก่อนตัดสินใจตั้งครรภ์ เช่น โรคธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจางทาง
พันธุกรรม) มีระบบคัดกรองที่บรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง แต่ในทางปฎิบัตินั้น
ยังมีช่องโหว่ ทำให้มีเด็กเกิดมาพร้อมโรคนี้จำนวนมากเกินกว่าที่ระบบการรักษาจะรองรับได้
เด็กที่เกิดมาพร้อมธาลัสซีเมียรุนแรงจะมีชีวิตที่ทุกข์ทรมาน พ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งกายใจ
การตรวจเลือดก่อนตัดสินใจตั้งครรภ์นั้นจะตรวจทั้งพ่อและแม่ เพื่อดูว่าเป็นพาหะหรือไม่
หากพบว่าเป็นพาหะทั้งคู่ ลูกที่เกิดมาย่อมมีโอกาสเป็นโรคสูง จึงควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์
หรื อ หากตั้งครรภ์แล้วการตรวจคัดกรองทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะช่วยให้พ่อและแม่รับรู้
ความเสีย่ งและเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดขี น้ึ
ในชุดสิทธิประโยชน์ของไทยมีการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียให้แก่คู่เสี่ยงและคู่สมรสเมื่อ
มาฝากครรภ์ รวมทั้งมีการวินิจฉัยก่อนคลอด แต่ยังไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ
ที่ผ่านมามักได้ตรวจเฉพาะแม่ ซึ่งหากเด็กเกิดมาแล้วเป็นโรคก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการรักษา
เท่านั้น ในกรณีที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงการรักษามีทั้งการรักษาด้วยการประคอง
อาการไปตลอดชีวิต นั่นคือการให้เลือดและยาขับเหล็ก ซึ่งต้องปักเข็มคาไว้ที่แขนน้อยๆ
แสนบอบบางของเด็กนาน 8-10 ชั่วโมง 5-7 วัน ต่อหนึ่งสัปดาห์
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การรักษาที่มีกระบวนการยาวนานนี้ทำให้เด็กต้องขาดเรียน ขาดการสร้างสังคม พ่อแม่
บางรายต้องลาออกจากงาน หรือย้ายที่อยู่มาเช่าบ้านให้ใกล้โรงพยาบาล ไม่สามารถใช้ชีวิต
ตามปกติได้ และจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเด็ก ซึ่งผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงนี้
มักมีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนการรักษาให้หายขาดทำได้วิธีเดียวคือการใช้เทคโนโลยีปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ที่มีโอกาสรักษาสำเร็จสูงถึงร้อยละ 80-90 แต่ค่ารักษาสูงมาก
ตั้งแต่ 700,000 -2,000,000 บาท
พ่อของเด็กทีเ่ ป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงคนหนึง่ เล่าว่า “เมือ่ รูว้ า่ ลูกเป็น (โรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรง) พ่อแอบร้องไห้ทุกวัน ทุกครั้งที่มองลูก ก็ได้แต่คิดว่าลูกจะอยู่ได้ไม่เกินอายุ 30
จริงๆ หรือ” อีกครอบครัวหนึง่ ซึง่ มีลกู อายุ 5 ขวบป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ตัดสินใจ
เฝ้าเก็บหอมรอมริบอยู่ถึง 4 ปี เพื่อนำเงินมารักษาลูกด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
เม็ดเลือด แต่สุดท้ายค่ารักษาก็เพิ่มจาก 1,500,000 บาทเป็น 2,000,000 บาท จึงต้องยอม
เป็นหนี้เพื่อรักษาลูกให้หายขาด แต่ความทุกข์เข็ญเหล่านี้สามารถบรรเทาลงได้หากการตรวจ
คัดกรองที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้มีเด็กเกิดมาพร้อมโรคนี้ลดลง
แม้เด็กอายุ 0 - 5 ปี เป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุดในการสร้างพัฒนาการต่างๆ แต่การ
สำรวจและวิจยั ปัจจุบนั กลับพบว่า เด็กในวัยนีก้ ำลังประสบปัญหาทีบ่ น่ั ทอนสุขภาวะอย่างมาก
ทั้งการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม (เช่น ศูนย์เด็กเล็กไม่ได้คุณภาพ และพ่อแม่ที่ไม่พร้อมเลี้ยงลูก)
การมีโภชนาการไม่เหมาะสม และขาดระบบคัดกรองทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในระดับนโยบายและการปฎิบัติในทุกระดับ การแก้ไขปัญหา
สุขภาพและพัฒนาการเด็กจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงความช่วยเหลือจากครอบครัว
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณะสุขหรือด้านการศึกษาเท่านั้น หากแต่เราต้องร่วมมือกัน เพื่อเด็ก
ไทยจะมีโอกาสเท่าเทียมในการเติบโตและพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมคุณภาพ
สร้างสรรค์คุณค่าให้สังคมและเราทุกคนได้เก็บเกี่ยวร่วมกัน เพราะคุณภาพเด็กไทยในวันนี้จะ
เป็นทรัพยากรที่สำคัญในวันหน้า 
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