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ความสาํคัญของการสง่เสรมิพฒันาการและความฉลาดทางอารมณข์องเดก็ปฐมวยั

นยิามและ
ความหมาย

พฒันาการ หมายถึง
ความสามารถของเดก็ 0-5 ป� 
เมื�อเทียบกับเดก็วยัเดยีวกัน
เป�นสิ�งสะท้อนระดบัสติป�ญญา 
เมื�อเดก็โตขึ�น โดยเฉพาะดา้น 
ภาษาและกล้ามเนื�อมดัเล็ก

ระดับสติป�ญญา (IQ) หมายถึง
ความสามารถของเดก็เมื�อเทียบกับ 
เดก็วยัเดยีวกัน มกัวดัเมื�ออายุ 6 ป� 
ขึ�นไป เนื�องจากสมองเดก็โดยสว่น 
ใหญพ่ฒันาเกือบถึงจุดสงูสดุ 

ความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) 
หมายถึง ความสามารถในการ 
เขา้ใจและจดัการอารมณ ์ทําให ้
เขา้ใจตนเองและผูอื้�น อยูร่ว่ม 
กับผูอื้�นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ
ประกอบดว้ย ดา้นเก่ง ดา้นด ี
และด้านสขุ

ทักษะการเลี�ยงดเูด็กปฐมวยั 
หมายถึง ความสามารถของพอ่แมผู่ ้
ปกครองในการสรา้งความรกัความ 
ผกูพนั (nurture) สรา้งวนิยัดว้ย 
วธิกีารเชงิบวก (discipline) และ 
สง่เสรมิพฒันาการเดก็ 
(stimulation) ซึ�งจะชว่ยใหเ้ดก็ 
เป�นเดก็เก่ง ดแีละมคีวามสขุ



พฒันาการสมวยั หมายถึง เดก็มทัีกษะพฒันาการเท่ากับหรอืสงูกวา่ค่ามาตรฐาน 
ของเดก็วยัเดยีวกันทั�ง 5 ดา้น คือ กล้ามเนื�อมดัใหญ ่(GM) กล้ามเนื�อมดัเล็ก 
(FM) ความเขา้ใจภาษา (RL) การใชภ้าษา (EL) ทักษะสงัคมและการชว่ยเหลือตัว 
เอง (PS) ป�จจุบนัวดัดว้ยเครื�องมอืเฝ�าระวงัและสง่เสรมิพฒันาการเดก็ (DSPM)

พฒันาการเดก็ปฐมวยั

พฒันาการสงสยัล่าชา้ หมายถึง เดก็มทัีกษะพฒันาการตํ�ากวา่ค่ามาตรฐานของ 
เดก็วยัเดยีวกันในดา้นใดด้านหนึ�งใน 5 ดา้น สมัพนัธกั์บภาวะสติป�ญญาบกพรอ่ง 
โดยเฉพาะหากบกพรอ่งดา้นภาษาหรอืกล้ามเนื�อมดัเล็ก หากค้นพบเรว็ สง่เสรมิ 
หรอืกระตุ้นเรว็ เดก็มโีอกาสกลับมามพีฒันาการสมวยัและสติป�ญญาปกติได้



EQ ผา่นเกณฑ์ หมายถึง เดก็มทัีกษะสงัคมและอารมณเ์ท่ากับหรอืมากกวา่ค่า
เฉลี�ยของเดก็ทั�วไปในชว่งวยัเดยีวกันจากการประเมนิโดยพอ่แมผู่ป้กครองตาม 
แบบประเมนิ EQ เดก็ปฐมวยั (ฉบบัผูป้กครอง)EQ เป�นป�จจยัสาํคัญในการกําหนด 
ความสาํเรจ็ในวยัผูใ้หญเ่ชน่เดยีวกับ IQ

ความฉลาดทางอารมณใ์นเดก็ปฐมวยั (EQ)

EQ ตํ�ากวา่เกณฑ์ หมายถึง เด็กมทัีกษะสงัคมและอารมณ์ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยของเด็กทั�วไป 
ในชว่งวยัเดียวกันจากการประเมนิโดยพอ่แมผู่ป้กครอง ทําใหเ้ด็กมคีวามสามารถในการ 
ควบคมุตนเองลดลง เสี�ยงต่อการเกิดป�ญหาพฤติกรรม (เชน่ ดื�อ ต่อต้าน ติดหน้าจอ) 
อารมณ ์(เชน่ หงุดหงิดง่าย ซมึ) และสงัคม (เชน่ ถกูเพื�อนแกล้ง ไมม่เีพื�อน)



ความสาํคัญของการสง่เสรมิพฒันาการและความฉลาดทางอารมณข์องเดก็ปฐมวยั

การพฒันา 
เด็กปฐมวยั 

0-5 ป�

เก่ง

ดี

มคีวามสขุ

สง่เสรมิโภชนาการ + พฒันาการ
(การกระตุ้นพฒันาการผา่นการเล่นเพื�อเสรมิสรา้งทักษะพฒันาการเดก็)

สรา้งวนิยัโดยพอ่แมผู่ป้กครองและคร ูเพื�อฝ�กใหเ้ดก็รูว้า่อะไรทําได ้อะไร 
ทําไมไ่ด ้โดยไมใ่ชค้วามรนุแรง

สรา้งความรกัความผกูพนัระหวา่งพอ่แมผู่ป้กครองกับเดก็ ผา่น
กิจกรรมที�ผูใ้หญแ่ละเดก็ทํารว่มกัน เชน่ กอด เล่า เล่น เต้น วาด

ทําไมต้องปฐมวยั???
เพราะสมองของเด็กจะพฒันามากกวา่ 90% ของความสามารถทั�งหมดในชว่ง 
6 ขวบป�แรก หลังจากนั�นจะพฒันาเพิ�มได้อีกไมม่าก หากพฒันาการล่าชา้ใน 
ชว่งปฐมวยัซึ�งเป�นชว่งหนา้ต่างแหง่โอกาส จะทําใหเ้ด็กเสี�ยงต่อการมสีติ 
ป�ญญาบกพรอ่ง เรยีนรูช้า้ ทักษะการปรบัตัวและแก้ป�ญหาในชวีติน้อยกวา่คน 
ทั�วไป



แนวปฏิบติัในงานประจาํและขอ้จาํกัดในการนํามาใชใ้นถิ�นทรุกันดาร 

ประเมนิหลายครั�ง
เน้นคัดกรอง

มากกวา่สง่เสรมิ 

ผปค ไมร่ว่มมอื
ไมเ่หน็ด้วยกับ
ผลการประเมนิ

ระยะทางและ
ค่าใชจ้า่ย

ในการเดินทาง



แนวคิดใหมใ่นการสง่เสรมิพฒันาการและวนัิยเชงิบวกในเด็กปฐมวยั 

กลุ่มผูป้กครองเพื�อสรา้งทัศนคติและทักษะในการเลี�ยงดู
เด็กปฐมวยัเพื�อสง่เสรมิพฒันาการและวนิัยเชงิบวก 
(From test & head to heart & hand)

มุง่พฒันาเด็กเก่ง ดี มคีวามสขุ 
(From negative labeling to positive direction)

ผูใ้หบ้รกิารเป�นพี�เลี�ยงพอ่แมใ่นการฝ�กเด็ก ไมใ่ชผู่ฝ้�กเด็ก
(From practitioner to mentor/coach)



Triple-P (Preschool Parenting Program) 





75%

Triple-P (Preschool Parenting Program) 

กลุ่มครอบครวัเด็กปฐมวยัครั�งละ
10-15 ครอบครวั 4 ครั�ง ห่างกัน
ทกุ 2-8 สปัดาห์

14.3
เท่า

ประสทิธผิล 
ของ Triple-P
ใน จ.นา่น
1,354 คน

เด็กปฐมวยัที�เขา้กลุ่ม Triple-P มี
โอกาสพฒันาการสมวยั มากกวา่
กลุ่มที�เขา้ DSPM ตามระบบปกติ 

0.72
EQ Effect size ในเด็กปฐมวยัที�เขา้
กลุ่ม Triple-P สงูกวา่กลุ่มที�เขา้
DSPM ตามระบบปกติ (Large ES)  

ประสทิธผิล
ของ
TRIPLE-P
ใน รร.ตชด.
จ.อุบลฯ
39 คน



แนวทางการสง่เสรมิพฒันาการและสขุภาพจติเดก็ในพื�นที�ทรุกันดาร



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
ถิ�นทุรกันดาร ในพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

870 แห่ง 

2523
การสาํรวจพัฒนาการเด็กในพื�นที� 
ทุรกันดาร (สุขศาลาพระราชทาน) 
พบเด็กปฐมวยัพัฒนาการล่าชา้ 70%

เทียบกับผลสาํรวจเด็กปกติที� 
พัฒนาการล่าชา้ 30% 

ระบบปกติใชใ้นพื�นที�ทุรกันดารไม่ได้

2560

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ปฐมวยั เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
คัดกรองเด็กพัฒนาการล่าชา้พบ 

ประมาณ 10-20%

2558
กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรม 

Preschool Parenting Program เพื�อ 
ส่งเสริมพัฒนาการและ EQ ผ่านการปรับ 

เปลี�ยนพฤติกรรมการเลี�ยงดูเด็ก

2560-2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชกระแสให้ขยายผลการส่ง 
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัในพื�นที� 
ทุรกันดารทั�วประเทศ ภายในป� 2569 

23 ธันวาคม 2563



แผนปฏิบัติการ 2564-2569



เดก็ปฐมวยัสงสยัพฒันาการล่าชา้ดา้นใดดา้นหนึ�ง 70.46%
เดก็ปฐมวยัม ีEQ ตํ�ากวา่เกณฑ์ 49.43%
ทักษะการสง่เสรมิพฒันาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเดก็ปฐมวยัของผูป้กครอง ไมผ่า่นเกณฑ์ 68.92%

ครอบครวัเขา้รว่มโปรแกรม Triple-P ทั�งหมด 2,011 ครอบครวั (เดก็ปฐมวยั 2,011 คน และผูป้กครอง 2,011 คน) 
จาก 28 จงัหวดั 48 อําเภอ 77 โรงเรยีนในโครงการฯ

ผลการดาํเนินงานป� 2564



เดก็ปฐมวยั 1,046 คน มพีฒันาการ 
สมวยัเพิ�มขึ�นหลังเขา้รว่มกิจกรรม 
Triple-P ครบ 4 ครั�ง

กลุ่มที�ยงัไมผ่า่นเกณฑ์จะถกูสง่ต่อให ้
เขา้รบัพฒันาการบาํบดัในโรงพยาบาล 
ใกล้บา้น

ผลการดาํเนินงานป� 2564



เดก็ปฐมวยัมคีวามฉลาดทางอารมณ ์ดขีึ�น
หลังเขา้รว่ม Triple-P ครบ 4 ครั�ง

เดก็ปฐมวยั 1,004 คน มคีวามฉลาดทาง 
อารมณผ์า่นเกณฑ์เพิ�มขึ�น 
ยงัคงเหลือเดก็ที� EQ ไมผ่า่นเกณฑ์ 3.92%
ควรรบัการสง่เสรมิ EQ ต่อเนื�องในโรงเรยีน

ผลการดาํเนินงานป� 2564

ผล EQ รายด้าน



ทักษะการเลี�ยงดเูดก็เพื�อการสง่เสรมิพฒันาการ 
และความฉลาดทางอารมรณข์องผูป้กครองเดก็ 
ปฐมวยัดขีึ�น หลังเขา้รว่ม Triple-P ครบ 4 ครั�ง

จาํนวนผูป้กครองเดก็ปฐมวยัทั�งหมด 994 คน พบวา่ 
ทักษะการเลี�ยงดผูา่นเกณฑ์เพิ�มขึ�น

ครอบครวัที�ยงัมทัีกษะไมผ่า่นเกณฑ์ ควรรบัการดแูล 
ต่อกับโรงพยาบาลใกล้บา้น รว่มกับการดแูลเดก็อยา่ง 
ใกล้ชดิโดยคณุครู

ผลการดาํเนินงานป� 2564

ทักษะการเลี�ยงดูเด็กปฐมวัย



ผลการดาํเนนิงาน Triple-P เปรยีบเทียบผลก่อนและหลังเขา้กลุ่ม ครบ 4 ครั�ง แยกรายเขตสขุภาพ

จาํนวนที�นํามาวเิคราะหเ์ป�นจาํนวนที�ไดร้บัการรายงานขอ้มูลเขา้ระบบฐานขอ้มูล Triple-P โครงการ กพด. สาํหรบัขอ้มูลสว่นที�เหลือดาํเนนิการติดตาม เพื�อให ้
รายงานผลในลําดบัต่อไป




