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ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2551
จากคอลัมน ตนทุน ตนทาง จดหมายขาวรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม 2551
ผลิตโดย สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

เด็กไทย “หัวชา” ปญหานาหวง
การศึกษาขององคการเครือขายการวิจัยดานสมองและ
ระบบประสาท (BRAINnet – Brain Research and Integrative
Neuroscience Network) ชี้วา การพัฒนาการเรียนรูดานตาง ๆ
ของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเริ่ม
ตั้งแตยังอยูในชวงชีวิตปฐมวัย และบางดานอาจตองเริ่มตั้งแตอยู
ในครรภดวยซ้ํา
แมเด็กแตละคนถือกําเนิดขึ้นมาโดยมีสมองที่ทํางานไดดี
และบางคนมีสิ่งที่เรียกวา “อัจฉริยภาพ” ดาน ตาง ๆ แฝงเรนอยู
แตหากเด็กคนนั้นไมมีโอกาสไดรับการกระตุนและพัฒนาความ
สามารถเหลานั้นภายในชวงวัยที่เหมาะสมแลว อาจถึงขั้นหมด
โอกาสพัฒนาไดอีก หรือทําไดยากมาก
มีนักวิจัยจํานวนหนึ่งที่สนใจศึกษาสถานการณเกี่ยวกับพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กไทย ทั้งดาน
พัฒนาการ (DQ – Developmental Quotient) และ เชาวนปญญา (IQ - Intelligent Quotient) และพบขอมูลที่
เรียกไดวา นาเปนหวง
ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย พั ฒ น า ก า ร แ บ บ อ ง ค ร ว ม ข อ ง เ ด็ ก ไ ท ย เ มื่ อ พ . ศ . 2546 โ ด ย
พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ พบวา แมครึ่งหนึ่งของเด็กอายุนอยกวา 3 ป มีพัฒนาการโดยรวม (DQ) อยู
ในระดับปกติ คือ 90 จนถึงนอยกวา 110 แตสําหรับเด็กโต วัย 3-6 ป พบวามีพัฒนาการในระดับคอนขางชา คือ 70
จนถึง นอยกวา 90 และดูเหมือนวาเด็กไทยอายุ 6 ปขึ้นไปสวนใหญมีระดับเชาวนปญญา (IQ) ในระดับคอนขางชา
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ตารางแสดงระดับพัฒนาการและเชาวนปญญา
รอยละของเด็ก
ตามระดับการพัฒนา
ชากวาปกติ (>70)
คอนขางชา (70- <90)
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ที่มา : ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ 2546
หมายเหตุ : เด็กอายุ 1- <6 ป วัดพัฒนาการ (DQ)
เด็กอายุ 6-8 ป วัดเชาวปญญา (IQ)

แผนภาพแสดงระดับพัฒนาการโดยรวม (DQ) ของเด็กอายุ 1-2 ป เลมเดิม
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ที่มา : นิชรา เรืองดารการนนท,2547
หมายเหตุ : พัฒนาการโดยรวม (DQ) วัด 2 ดาน ไดแก ภาษาและการกระทํา
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พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ นักวิชาการที่ศึกษาขอมูลพัฒนาการของเด็กไทยในระยะยาวตอเนื่องมา
นานหลายป ชี้วา การที่พัฒนาการหรือเชาวนปญญาของเด็กไทยลาชาหรือไมสมวัยเชนนี้ ยอมสะทอนใหแห็นถึง
ปญหาพัฒนาการของสมองที่ไมไดรับการกระตุนเพียงพอ
มองออกไปถึงสภาพการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวไทยวันนี้ ที่เด็กนับลานเติบโตมาในสภาพ “ครอบครัวแหวง
กลาง” ที่ขาดพอแม ซึ่งไปเปนแรงงานยายถิ่นที่เมืองที่หางไกลออกไป ทิ้งลูกใหปูยาตายาย ที่แมวามีความรักแก
ลูกหลานเพียงไร แตดวยขอจํากัดของวัยอันรวงโรย ที่ทําใหขาดแรงกายและความรูในการเลี้ยงดูใหเด็กเติบโตโดย
ไดรับพัฒนาอยางรอบดานและเต็มที่ นับวานาเปนหวงยิ่ง
นี่คือปญหาสําคัญที่บั่นทอน “ตนทุน” อนาคตของชาติที่จะมารับชวงตอจากคนรุนเราเสียตั้งแตตนทางอยาง
นาวิตก
จะชวยกันแกปญหานี้อยางไรดี?
ที่มา : รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2551
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เด็กไทย “หัวชา” ปญหานาหวง
การศึกษาขององคการเครือขายการวิจัยดานสมองและระบบประสาท (BRAINnet – Brain
Research and Integrative Neuroscience Network) ชี้วา การพัฒนาการเรียนรู
ดานตาง ๆ ของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเริ่มตั้งแตยังอยูในชวงชีวิตปฐมวัย และบางดานอาจ
ตองเริ่มตั้งแตอยูในครรภดวยซ้ํา
แมเด็กแตละคนถือกําเนิดขึ้นมาโดยมีสมองที่ทํางานไดดี และบางคนมีสิ่งที่เรียกวา “อัจฉริยภาพ” ดาน
ตาง ๆ แฝงเรนอยู แตหากเด็กคนนั้นไมมีโอกาสไดรับการกระตุนและพัฒนาความสามารถเหลานั้นภายในชวงวัย
ที่เหมาะสมแลว อาจถึงขั้นหมดโอกาสพัฒนาไดอีก หรือทําไดยากมาก
มีนักวิจัยจํานวนหนึ่งที่สนใจศึกษาสถานการณเกี่ยวกับพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กไทย ทั้งดาน
พัฒนาการ (DQ – Developmental Quotient) และ เชาวนปญญา (IQ - Intelligent
Quotient) และพบขอมูลที่เรียกไดวา นาเปนหวง
การศึกษาจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย เมื่อ พ.ศ.2546 โดย พญ.ลัดดา
เหมาะสุวรรณ และคณะ พบวา แมครึ่งหนึ่งของเด็กอายุนอยกวา 3 ป มีพัฒนาการโดยรวม (DQ) อยูในระดับ
ปกติ คือ 90 จนถึงนอยกวา 110 แตสําหรับเด็กโต วัย 3-6 ป พบวามีพัฒนาการในระดับคอนขางชา คือ
70 จนถึง นอยกวา 90 และดูเหมือนวาเด็กไทยอายุ 6 ปขึ้นไปสวนใหญมีระดับเชาวนปญญา (IQ) ในระดับ
คอนขางชา
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หมายเหตุ : เด็กอายุ 1- <6 ป วัดพัฒนาการ (DQ)
เด็กอายุ 6-8 ป วัดเชาวปญญา (IQ)
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ที่มา : นิชรา เรืองดารการนนท,2547
หมายเหตุ : พัฒนาการโดยรวม (DQ) วัด 2 ดาน ไดแก ภาษาและการกระทํา

พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ นักวิชาการที่ศึกษาขอมูลพัฒนาการของเด็กไทยในระยะยาวตอเนื่อง
มานานหลายป ชี้วา การที่พัฒนาการหรือเชาวนปญญาของเด็กไทยลาชาหรือไมสมวัยเชนนี้ ยอมสะทอนใหแห็น
ถึงปญหาพัฒนาการของสมองที่ไมไดรับการกระตุนเพียงพอ
มองออกไปถึงสภาพการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวไทยวันนี้ ที่เด็กนับลานเติบโตมาในสภาพ “ครอบครัว
แหวงกลาง” ที่ขาดพอแม ซึ่งไปเปนแรงงานยายถิ่นที่เมืองที่หางไกลออกไป ทิ้งลูกใหปูยาตายาย ที่แมวามีความ
รักแกลูกหลานเพียงไร แตดวยขอจํากัดของวัยอันรวงโรย ที่ทําใหขาดแรงกายและความรูในการเลี้ยงดูใหเด็ก
เติบโตโดยไดรับพัฒนาอยางรอบดานและเต็มที่ นับวานาเปนหวงยิ่ง
นี่คือปญหาสําคัญที่บั่นทอน “ตนทุน” อนาคตของชาติที่จะมารับชวงตอจากคนรุนเราเสียตั้งแตตนทาง
อยางนาวิตก
จะชวยกันแกปญหานี้อยางไรดี?
ที่มา : รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2551
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