
1.1 รายการข้อมูลทบทวนสถานการณ์เด็กปฐมวัย ระดับประเทศ ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 
1. ด้านพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี 
1.1.1 ข้อมูลพัฒนาการ ปี 2561 
รายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก รวม 4 กลุ่มอายุ (9 เดือน ,18 เดือน ,30 เดือนและ 42 เดือน) 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยพบว่า 
- เด็กได้รับการคัดกรอง ร้อยละ  35.91 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก จำนวน 509,178 คน คิดเป็นร้อยละ 80.38 
- เด็กสงสัยล่าช้า ร้อยละ 19.62 
- เด็กพัฒนาการไม่สมวัยหลังได้รับการส่งเสริม/กระตุ้น จำนวน 1,285 คน 
- เด็กได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 71.73 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม ร้อยละ 94.25 
1.1.2 ข้อมูลพัฒนาการ ปี 2562 
ข้อมูลเฝ้าระวังด้านพัฒนาการ ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562  รวม4 กลุ่มอายุ (9 เดือน , 18 เดือน, 30 
เดือนและ 42 เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
พบว่า 
- เด็กได้รับการคัดกรอง ร้อยละ  89.6 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก ร้อยละ 75 
- เด็กสงสัยล่าช้า ร้อยละ 25 
- เด็กได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 92.1 
- เด็กพัฒนาการไม่สมวัยหลังได้รับการส่งเสริม/กระตุ้น จำนวน 3,244 คน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว 
จำนวน 1,002 คน , ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 1,582 คน , การเข้าใจภาษา จำนวน 1,683 คน , การ
ใช้ภาษา จำนวน 1,974 คน และการช่วยเหลือตนเอง จำนวน 1,084 คน ตามลำดับ 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม ร้อยละ 97.5 
1.1.3 ข้อมูลพัฒนาการ ปี 2563 
ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวม 5 กลุ่มอายุ (9 เดือน ,18 เดือน ,30 เดือน 
,42 เดือน และ 60 เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ        
กรมอนามัย พบว่า 
- เด็กได้รับการคัดกรอง ร้อยละ  90.1 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก ร้อยละ 73.4 
- เด็กสงสัยล่าช้า ร้อยละ 26.6  
- เด็กพัฒนาการไม่สมวัยหลังได้รับการส่งเสริม/กระตุ้น จำนวน 5,218 คน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว 
จำนวน 1,734 คน , ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 2,514 คน , การเข้าใจภาษา จำนวน 2,958 คน ,  
การใช้ภาษา จำนวน 3,504 คน และการช่วยเหลือตนเอง จำนวน 1,898 คนตามลำดับ 
- เด็กได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 93.0 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม ร้อยละ 88.0 
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2. ด้านกิจกรรมทางกาย (การเล่น) 
1.2.1 รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
และการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว่า 
- ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้เวลาเล่นกับเด็กน้อย โดยพบว่าใช้เวลาเล่นกับเด็กมากกว่า 30 นาทีต่อครั้ง         
มีเพียงร้อยละ 19.7 และใน 1 สัปดาห์เล่นกับเด็กเกิน 3 วัน มีเพียงร้อยละ 37.90 
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและทำกิจกรรมต่าง ๆ  กับเด็กมีถึง 
ร้อยละ 67.30  โดยมีระยะเวลาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและทำกิจกรรมต่าง ๆ  กับเด็กมากกว่า 1 
ครั้งต่อวันมีถึงร้อยละ 88.1 
1.2.2 สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ร ้อยละ 50.9 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ท ี ่ เล ่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ม ือถือ แท็บเลต 
เครื่องเล่นเกม 
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