การเสร�มสราง
สมองที่ดีกวา

ขยายขอบเขตของความรูใหม
เพ�่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลสำหรับการจัดทำโปรแกรม :
• โภชนาการ
• การปกปองคุมครอง
• การเร�ยนรูในวัยตนและการเร�ยนรูตลอดชีว�ต
• สุขภาพ
• การเลี้ยงดูลูก
ขอมูลเพ�่อการผลักดันนโยบาย
ขอเท็จจร�ง เกี่ยวกับการพัฒนาสมอง

การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :
ขยายของเขตของความรูใ หมเพ�อ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :

ขยายขอบเขตของความรูใ หมเพ�อ่ พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ค

วามกาวหนาในดานประสาทวิทยาศาสตรกำลังจะเปนปจจัยขับเคลือ่ นไปสูก ารปฏิวตั แิ นวคิดเรือ่ งพัฒนาการ
ของเด็ก เนือ่ งจากเราไดเรียนรูม ากขึน้ เกีย่ วกับผลกระทบของประสบการณ ทัง้ ดานบวกและดานลบ
ตลอดจนความเชือ่ มโยงระหวางประสบการณกบั พันธุกรรมทีม่ ผี ลตอพัฒนาการทางสมองของเด็ก ซึง่ พัฒนาการ
ดังกลาวมีผลอยางยิง่ ตออนาคตของบรรดาเด็กดอยโอกาสจำนวนหลายลานคนและสังคมของเด็ก ๆ เหลานัน้
อีกทัง้ มีผลตองานของเราทัง้ ในบริบทดานมนุษยธรรมและการพัฒนาดวย

ขอความตาง ๆ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้มาจากการ
สัมมนาทางวิชาการดานประสาทวิทยาศาสตร
ซึ่งจัดโดยองคการยูนิเซฟ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2014
(พ.ศ. 2557) ซึ่งนักวิทยาศาสตรนานาชาติระดับ
แนวหนาจำนวน 16 ทานจากสาขาตาง ๆ ดาน
ประสาทวิทยาศาสตรไดนำเสนอหลักฐานลาสุดตาง ๆ
เกี่ยวกับอิทธิพลของประสบการณและสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอพัฒนาการทางสมองของเด็ก1
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ขอสังเกต :
เอกสารฉบับนี้ไมใชเอกสารผลงานที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) อยางละเอียด แตเปนเอกสารที่เปนผลการประชุม
เชิงวิชาการดานประสาทวิทยาศาสตรโดยภาคผนวก 1 มีรายชื่อนักวิทยาศาสตรที่เขารวมการประชุม และภาคผนวก 2 มีรายชื่อเอกสารอางอิง
ที่สนับสนุนขอความในเอกสารนี้
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ปจจ�บัน เราทราบแลววา การทำงานของสมองไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมเชนเดียวกับที่ไดรับอิทธิพล
จากพันธุกรรม และการพัฒนาเด็กใหสมองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่จึงตองทำในชวง “หนาตางแหงโอกาส”
หรือ “โอกาสทองของการเรียนรู” ที่จะบำรุงเลี้ยงดู กระตุนพัฒนาการ และสรางความปลอดภัยเพื่อชวยเติมเต็ม
ศักยภาพของเด็ก การคนพบทางวิทยาศาสตรยังชวยหาคำตอบวา การเลี้ยงดูเด็กเล็กและการเอาใจใสอยางไร
จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนสในสมอง ซึ่งมีแนวโนมจะสงผลกระทบตออนุชนรุนหลัง ๆ
ในอนาคต
ปจจ�บัน เด็กวัยต่ำกวา 5 ปถึง 200 ลานคน มีพัฒนาการต่ำกวาระดับศักยภาพปกติ เนื่องจากปจจัยหลายประการ
เชน ขาดสารอาหาร สุขภาพไมสมบูรณ อยูในสภาพแวดลอมที่ขาดสิ่งกระตุนพัฒนาการ ขาดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
ขาดการกระตุนการตอบสนอง และอยูในสภาพที่ไมปลอดภัย2 ผลการวิจัยพบวา การลงทุนในบริการสำหรับเด็ก
ในระยะแรกเริ่ม (Early intervention) เปนประโยชนตอพัฒนาการทางสมองในระยะสำคัญ ๆ สามารถชวยใหบรรดา
เด็กดอยโอกาส เด็กที่อยูในภาวะเปราะบาง ตลอดจนสังคมของบรรดาเด็กเหลานั้นมีสภาพที่ดีขึ้น โดยชวยหยุดยั้ง
วัฏจักรแหงความยากจน ความรุนแรง และความสิ้นหวัง

หนา 2

องคการยูนิเซฟไดจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญบรรดานักวิทยาศาสตรระดับแนวหนาจากสาขาประสาท
วิทยาศาสตรมารวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวางปญหาของเด็กที่อยูในสภาวะ
ยากลำบากตาง ๆ กับพัฒนาการและการทำงานของสมอง หลังจากที่ไดตระหนักถึงคุณคาและผลกระทบที่เปนไปได
ของวิทยาศาสตรแขนงนี้ตอการสาธารณสุข และการจัดทำโปรแกรมสรางเสริมพัฒนาการแบบองครวมสำหรับเด็ก
การสัมมนาทางวิชาการในลักษณะนี้ที่ยูนิเซฟจัดขึ้นเปนครั้งแรกทำใหไดทราบวา องคความรูใหมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสมองตั้งแตระยะแรกเริ่มสามารถนำไปประยุกตกับวิธีการใหม ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการ
จัดโปรแกรมสรางเสริมพัฒนาการแบบองครวมทางดานสุขภาพ การศึกษา โภชนาการ และการคุมครองเด็ก
โดยคำนึงถึงผลจากการคุมครองเด็กจากความรุนแรง การถูกละเลย และการนำเด็กเขาสูระบบสถานสงเคราะห
การสัมมนาทางวิชาการดังกลาวยังชวยชี้ใหเห็นแนวคิดใหม ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องผลกระทบจากความเจ็บปวย การติดเชื้อ
และการสรางเสริมพัฒนาการแบบองครวมของเด็กตอการพัฒนาการทางสมอง
ถึงเวลาแลวที่เราควรจะกำหนดแนวคิดเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยกันใหม โดยเชื่อมโยงสาขาการศึกษาตาง ๆ
เขาดวยกัน ดวยการแปรหลักฐานทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ใหเปนภาคปฏิบัติ ตลอดจนบูรณาการ ทั้งดานสุขภาพ
โภชนาการ การศึกษา และการคุมครองเด็กเขาดวยกัน อีกทั้งดำเนินมาตรการ แบบบูรณาการมากขึ้นเพื่อให
บังเกิดผลแกเด็ก ๆ
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Lancet, 2007
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ขอมูลทั่วไป
หยุดการโตเถียงเร�่องพันธุกรรมหร�อสภาพแวดลอม
สำคัญตอการพัฒนาการสมองมากกวากันไดแลว
ในอดีตเราเคยอภิปรายในประเด็นที่วาธรรมชาติของมนุษยหรือการเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสมอง
มากกวากัน ตอมาเราอภิปรายวาทั้งธรรมชาติและการเลี้ยงดูตางก็สำคัญ แตปจจ�บันเราทราบแลววา ทั้ง
ธรรมชาติและการเลี้ยงดูตองไปควบคูกัน โดยปจจัยทั้งสองพึ่งพิงกันมากกวาที่เราเคยคาดคิดไว ทั้งสอง
เติมเต็มซึ่งกันและกัน และปฏิสัมพันธกันอยางสม่ำเสมอ ปจจัยทั้งสองตางดำเนินบทบาทของตนแตควบคู
กันไปในการพัฒนาสมองของเด็ก และอนาคตของเด็ก โดยยีนสเปนกรอบฐานรากของพัฒนาทางสมอง
ของเด็ก สวนสภาพแวดลอมชวยปรับพัฒนาการใหเขารองเขารอย

สมองมีพัฒนาการในระดับเร็วที่สุดในชวงอายุ 2-3 ปแรกของเด็ก ๆ
ในกลุมเด็กเล็ก เซลลประสาทสมองจะกอตัวพัฒนาเชื่อมโยงกันในอัตราสูงถึง 700-1,000 ครั้งตอวินาที
ซึ่งพัฒนาการกอตัวเชื่อมโยงเปนกลไกใหสมองสามารถยืดหยุนและปรับตัวได (neuroplasticity) พัฒนาการ
นี้เปนพื้นฐานสำคัญในการสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิต เสริมสรางความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งทางใจที่จะชวยใหเด็ก
สามารถฟนตัวไดเร็วยามเผชิญอุปสรรค หลักฐานทางวิทยาศาสตรดังกลาวเนนใหเห็นถึงความสำคัญ
ในการเอาใจใสดูแล สุขภาพที่ดีของเด็ก โภชนาการ และปจจัยกระตุนพัฒนาการของเด็กเล็กทุกราย
โดยเฉพาะตองเอาใจใสดูแลเด็กเล็กที่เผชิญอุปสรรคหรือเด็กเล็กที่มีการพัฒนาในทางลบ

เมื่อสมองของเด็กไมไดรับการบำรุงเทาที่ควรหรือตามที่สมองจำเปนตอง
ไดรับ โดยเฉพาะในชวง 2-3 ขวบปแรกซึ่งสมองมีความออนไหวและ
พัฒนาการไดรวดเร็วที่สุด จะตองใชความพยายามอยางมากที่จะชดเชย
การขาดโอกาสในชวงนั้น และผลลัพธที่ไดก็มักจะต่ำกวาระดับเหมาะสม
อยูมาก ดังนั้น ระดับความรุนแรงของปญหาทางดานพัฒนาการทาง
สมองเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ซึ่งสัมพันธกับการขาดโอกาสในระยะวัยตน ๆ
สามารถแกไขไดดวยการใหบริการชวยเหลือเด็กในระยะแรกเริ่ม
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บร�การชวยเหลือเด็กในระยะแรกเร��มคือคำตอบ เพราะยิ�งชวยเหลือเด็กชา
ก็ยิ�งทำใหแกปญหาไดยาก
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ในการนำความรูใหมไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เราจะตองทราบวา ควรจะ
บูรณาการและจัดการใหบร�การแกเด็กในระยะแรกเร��มเมื่อไหรและอยางไร
เพ�่อใหเกิดผลดีที่สุดแกเด็ก
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สมองของมนุษยมีความซับซอนเปนพิเศษ และพัฒนาจาก “ลางขึ้นบน” คุณภาพของประสบการณตาง ๆ
ตั้งแตวัยเยาวชวยสรางรากฐานสำหรับพัฒนาการทางสมองไปตลอดชวงวัยเด็กและวัยรุน วาจะเกิดขึ้น
อยางเหมาะสมหรือไม การทำงานตาง ๆ ของสมองก็มีปฏิสัมพันธกันอยางซับซอนแตมีระบบการประสาน
งานกัน ดังนั้นเราสามารถทำใหการใหบริการชวยเหลือเด็กในระยะแรกเริ่มใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุดได
ถาเราออกแบบบริการนั้นใหสอดรับกับพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสมอง การทำงาน
ที่สัมพันธซับซอนของสมอง และอยูในชวงโอกาสทองของการเรียนรู
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ขอมูลสำหรับการจัดทำโปรแกรม
สมองอาศัยปจจัยและประสบการณหลากหลายในการพัฒนา เชน สารอาหารชวยหลอเลี้ยงสมอง การกระตุน
พัฒนาการเด็กชวยจ�ดประกายความเชื่อมโยงของระบบประสาท และปฏิสัมพันธทางบวกชวยลดผลกระทบ
จากความเจ็บปวย สวนการคุมครองเด็กใหปลอดภัยชวยปกปองสมองจากผลกระทบทางลบจากความเครียด
การผสมผสานระหวางสารอาหารที่เพียงพอ การกระตุนทางบวกในลักษณะที่ถูกตอง การเลี้ยงดูที่ดี และ
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยลวนมีผลตอการพัฒนาการกอตัวและการรวมตัวของวิถีประสาทตาง ๆ ซึ่งจะมีผล
ตอความสามารถของสมองที่จะพัฒนาอยางถูกตอง และตอความสามารถของเด็กที่จะพัฒนาจนเต็ม
ศักยภาพของตน

โภชนาการ
การขาดโภชนาการในชวงทารกบั่นทอนพัฒนาการทางสมอง
ในชวงที่อยูในครรภ และชวงทารกแรกเกิด สมองตองการพลังงานอยางมาก โดยใชพลังงานถึงรอยละ 50-75
ของพลังงานที่ถูกดูดซึมเขาสูรางกายจากอาหาร ซึ่งไดแก ไขมัน โปรตีน วิตามินตาง ๆ และเกลือแร แตถา
หญิงตั้งครรภ และทารกไดรับสารอาหารที่ไมเพียงพอ จะสงผลกระทบตอโครงสรางและการทำงานตาง ๆ
ของสมองอยางที่ยากจะหาทางชดเชยไดในภายหลัง

รางกายของมนุษยจะจัดลำดับความสำคัญวาสารอาหารควรถูกสงไป ณ จ�ดใดและเพื่ออะไร โดยใชหลักการ
เดียวกับอุปสงคและอุปทานที่ซับซอน (ปริมาณสารอาหารคืออุปสงค และความสามารถดูดซึมสารอาหาร
คืออุปทาน) อยางไรก็ดี ความเครียดสูงบั่นทอนความสามารถของรางกายในการเผาผลาญสารอาหารหลัก ๆ
ที่เกื้อหนุนพัฒนาการทางสมองใหแข็งแรง อีกทั้งสงผลกระทบตอความสามารถของอวัยวะสำคัญในการ
ดูดซึมสารอาหารและลดประสิทธิผลของอาหารเสริมตาง ๆ เชน อาหารเสริมที่ใหแกเด็กที่ขาดสารอาหาร
ในภาวะฉุกเฉิน ดังนั้น การใหบริการชวยเหลือเด็กในระยะแรกเริ่มอยางชาญฉลาดควรจะคำนึงถึงปจจัย
เชื่อมโยงระหวางโภชนาการกับการลดระดับความเครียด ซึ่งจะมีผลตอภาวะทางโภชนาการและพัฒนาการ
ทางสมองของเด็กไปพรอม ๆ กันดวย

หนา 5

ความเคร�ยดและสารอาหารจะมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน สงผลกระทบตอการ
ที่สมองและรางกายจะดูดซึมสารอาหาร และมีอิทธิพลตอระดับพัฒนาการ
ของเด็กดวย

การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :
ขยายของเขตของความรูใ หมเพ�อ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

การปกปองคุม ครอง
ภาวะความเคร�ยดในระดับรุนแรงและการเผชิญกับความรุนแรง การถูกละเมิด
และการถูกละเลยในวัยเยาวจะมีผลกระทบตอเด็กไปตลอดชีว�ต
ความเครียดอาจเกิดขึ้นไดหลายระดับ เชน ระดับต่ำ ระดับปานกลาง
(สามารถทนได) และระดับรุนแรง ทั้งนี้ภาวะความเครียดในระดับ
รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อทารก หรือเด็กเล็กเผชิญกับความรุนแรง
การถูกละเมิด การถูกละเลย และตองเผชิญความหิวโหย ตลอดจน
อุปสรรคตาง ๆ ที่เปนปญหาที่หยั่งรากลึก เรื้อรังและซับซอน
ซึ่งในภาวะความเครียดดังกลาว รางกายจะหลั่งฮอรโมนคอรติซอล
(cortisol) ซึ่งเปนฮอรโมนความเครียด ออกมาในระดับสูง และ
ฮอรโมนนี้จะขัดขวางกระบวนพัฒนาการทางสมอง โดยจำกัดการ
ขยายตัว หรือการแตกแขนงของเซลลตาง ๆ ในสมอง อีกทั้งสงผลราย
ตอสุขภาพ การเรียนรู และพฤติกรรมของเด็ก

หนา 6

ความปลอดภัยเปนปจจัยที่จำเปนตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ระบบประสาทอัตโนมัติจะตอบสนองตอภัยคุกคามตาง ๆ และกอใหเกิดระบบตอบสนองความเครียด อีกทั้ง
ยังทำใหพลังงานและสารอาหารถูกเบี่ยงออกจากสมอง ดังนั้น หากจะฟนฟูพัฒนาการทางสมองใหคืน
กลับสูภาวะปกติ สมองจะตองรับรูถึงความปลอดภัยเสียกอน ซึ่งการเขาใจกระบวนการ “ภายใน” ของสมอง
ที่จะประเมินความเสี่ยงตาง ๆ นี้เรียกวา “neuroception” (หมายถึงภาวะที่วงจรประสาทตาง ๆ ในสมอง
แยกแยะวาสถานการณใด และผูใดมีความปลอดภัย หรือเปนอันตราย หรือเปนภัยคุกคาม) ซึ่งจะชวยชี้ทาง
และทำใหการใหบริการชวยเหลือไดตรงจ�ด เพื่อจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเกื้อกูลตอพัฒนาการให
แกเด็ก ๆ ไดอยางเหมาะสม

การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :
ขยายของเขตของความรูใ หมเพ�อ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

การเร�ยนรูใ นชวงปฐมวัย และการเร�ยนรูต ลอดชีวต�
การกระตุนและปฏิสัมพันธกับพอแมและผูเลี้ยงดูตั้งแตวัยตน ๆ นำไปสูพัฒนาการ
ทางสมองแบบกาวกระโดด และการเร�ยนรูตลอดชีว�ต
การวิจัยมากมายเกี่ยวกับการกระตุนพัฒนาการ
ของทารกและเด็กปฐมวัยพบวา การเลี้ยงดูอยางอบอุน
และการกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
เด็กเล็กกับพอแม และผูเลี้ยงดู สามารถชวย
เสริมสรางความสามารถในการเรียนรูเชิงบวก
ไดอยางถาวร อีกทั้งอาจจะชวยเปลี่ยนแปลง
การทำงานของสมองเด็กไปตลอดชีวิต

การเร�ยนรูของเด็กปฐมวัยติดตัวเด็กไปไดตลอดชีว�ต
และออกดอกออกผลอยางทั่วถึง
หนา 7

รากฐานของเครือขายสมองและวิถีเซลลประสาทตาง ๆ จะเกิดขึ้นภายในชวง 6 ปแรก เจมส เจ. เฮกแมน
(James J. Heckman) นักเศรษฐศาสตรผูพิชิตรางวัลโนเบลไดคิดคำนวณ “เสนโคงเฮกแมน”
(“Heckman Curve”) ซึ่งเปนกราฟที่แสดงใหเห็นวา การลงทุนทางดานการศึกษาและการฝกอบรม
ที่ใหผลตอบแทนสูงสุด คือ การเรียนรูในชวงปฐมวัยหรือในชวงระยะแรกเกิดจนเด็กถึงอายุสามป

การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :
ขยายของเขตของความรูใ หมเพ�อ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

สุขภาพ

มี

ปจจัยทางดานสุขภาพหลายประการที่เชื่อมโยงกับพัฒนาการทางสมอง แตไมไดรวมอยูในหวขอของ
การสัมมนาทางวิชาการทางดานประสาทวิทยาศาสตรทั้งหมด ประเด็นที่ไมไดถูกรวมไวในเอกสารฉบับนี้
เชน การคลอดบุตรอยางปลอดภัย การเลี้ยงดูทารกหลังคลอด ภาวะการติดเชื้อ การสรางภูมิคุมกัน หรือการ
ไดรับยาหรือสารเคมีเกินขนาด ยังจำเปนตองใหความสนใจตอไป

ปฏิสัมพันธที่สงเสร�มสุขภาพที่ดีระหวางทารกกับผูเลี้ยงดูมีผลตอทั้งสองชวงวัย

หนา 8

ความผูกพันอยางแนบแนนและปฏิสัมพันธตั้งแตแรกเริ่ม
ระหวางทารกกับผูเลี้ยงดูจะกระตุนใหเกิดการหลั่ง
ฮอรโมนออกซิโทซิน (oxytocin) ซึ่งเปนฮอรโมนสำคัญ
ที่สงผลตอประสาทและพฤติกรรมของเด็กและแม โดย
ผลดังกลาวมีความเชื่อมโยงกัน ในสวนของแม
ฮอรโมนออกซิโทซินอาจชวยทำใหเลี้ยงลูกดวยนมแม
นานขึ้น ซึ่งจะชวยเสริมสรางโภชนาการและพัฒนาการ
ทางสมองที่ดีขึ้นแกทารก นอกจากนี้ การเลี้ยงลูกดวย
นมแมยังเปนการกระตุนและการบำรุงเลี้ยงสมองของ
ทารกดวย อีกทั้งเปนการเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางเด็กกับผูเลี้ยงดู ปจจัยดังกลาวทั้งหมด
ลวนสนับสนุนการพัฒนาสมองใหแข็งแรง

การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :
ขยายของเขตของความรูใ หมเพ�อ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

การเลีย้ งดูลกู
ว�ธีการที่เด็กไดรับการเลี้ยงดู หร�อการดูแลเอาใจใสในชวงขวบปแรก ๆ
มีผลกระทบตอการทำงานของสมองเด็กไปตลอดชีว�ต และอาจจะมีผล
ตอบุตรหลานรุนตอ ๆ ไปในอนาคตดวย
เราไดเรียนรูเพิ่มขึ้นวา การเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนการฝกใหเด็กมีสังคมและมีระเบียบสงผลตอพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวัยอยางไร อีกทั้งยังเปนปจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมเมื่อเขาเติบโตเปนผูใหญ รวมถึง
พฤติกรรมกาวราวและการแสดงออกตาง ๆ ไดดวย ซึ่งปจจัยตาง ๆ ดังกลาวยังมีผลตอความโนมเอียง
ทางพันธุกรรมใหแสดงผลของยีนสที่เกี่ยวของไดอยางแปรผัน

โภชนาการที่เพ�ยงพอและตอเนื่อง ตลอดจนการไดรับการเลี้ยงดูสนับสนุน
จากผูใหญ เปนว�ธีการที่ดีที่สุดที่จะชวยชดเชยผลกระทบจาก
สภาวะที่ยากลำบาก อีกทั้งยังชวยสนับสนุนพัฒนาการทางสมองของเด็กดวย
สมองของมนุษยถูกสรางใหเสาะแสวงหาประสบการณตาง ๆ และรอรับการกระตุนเมื่อโอกาสแหงการเรียนรู
เปดกวาง ซึ่งบางครั้งโอกาสที่เปดรับอาจมีชวงระยะเวลาที่สั้นมาก เมื่อการคาดหวังที่จะไดรับการเลี้ยงดู
อยางทนุถนอมและชวยสรางสิ่งกระตุนไมเปนผล สมองก็ไมมีขอมูลวาจะพัฒนาอะไร หรือพัฒนาอยางไร
เนื่องจากพัฒนาการทางสมองตองอาศัยสัญญาณรับรูจากการเลี้ยงดู เพื่อเสริมสรางโครงขายเซลล
ประสาท

หนา 9

การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :
ขยายของเขตของความรูใ หมเพ�อ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ขอมูลเพ�่อการผลักดันนโยบาย
การคนพบใหมนี้มีผลตอกลุมเด็กที่เปราะบาง และดอยโอกาสอยางมหาศาล

หนา 10

ตัวอยางเชน การตีความสิ่งที่คนพบใหมนี้สามารถ
นำไปสูการผลักดันนโยบายกับพันธมิตรจากหนวย
งานราชการ เพื่อที่จะลดการนำเด็กเขาสูสถาน
รับเลี้ยงเด็ก และชวยสงเสริมระบบอุปการะเด็ก
เพื่อใหการชวยเหลือเชิงบวกทางดานจิตใจและ
สังคม อีกทั้งการจัดพื้นที่ที่เปนมิตรตอเด็กที่
อยูในสภาวะฉุกเฉิน และเนนเพิ่มการลงทุน
ในการแกปญหาระดับโลกเกี่ยวกับความรุนแรง
ตอเด็ก โดยเขาใจผลกระทบตาง ๆ ที่ตามมาใน
ระยะยาวจากความรุนแรงอยางลึกซึ้ง

ความเหลื่อมล้ำเร��มตนตั้งแตวันแรก ๆ ของชีว�ต และความพยายามที่จะ
ลดชองวางแหงความเหลื่อมล้ำก็จำเปนที่จะตองเร��มตั้งแตตนเชนกัน
เพราะสิ�งนี้เปนอุปสรรคทำใหเด็ก ๆ หลายลานคนไมมีโอกาสไดรับสิทธิ์
ที่จะพัฒนาตนเองอยางเต็มที่
ประมาณ 1 ใน 3 ของเด็ก ๆ3 มีระดับการพัฒนาที่ไมถึงศักยภาพที่ควรเปน ซึ่งสงผลกระทบอยางมากทั้งตอ
ชีวิตของเด็ก และผลกระทบในระยะยาวตอสังคมของเด็กเหลานั้นดวย

3
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การเสร�มสรางสมองทีด่ กี วา :
ขยายของเขตของความรูใ หมเพ�อ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

บรรดานักเศรษฐศาสตรยกยองวาการลงทุนเร�่องการใหบร�การชวยเหลือเด็ก
ในระยะแรกเร��มวา เปนว�ธีการที่คุมคาที่สุดที่จะทำใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยการเนนการลงทุนที่ใหผูรับบริการไดผลตอบแทนสูง ในรูปแบบของการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู การหารายได
ที่สูงขึ้น และเพิ่มผลการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนชวยลดการพึ่งพาอาศัยระบบสาธารณสุข
ระบบยุติธรรม ระบบการคุมครองเด็กและสังคม และลดตนทุนทางสังคมจากปญหาประสิทธิภาพการผลิต
ที่ต่ำลง

หลักฐานตาง ๆ ชี้ใหเห็นวาตองมีการปฏิบัติ: การดำเนินงานรวมกันของฝายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของมีความสำคัญอยางมาก ที่จะชวยใหสมองเด็กไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมใหเด็กเจร�ญเติบโต และมีความเปนอยูทีดี
ขณะที่เราไดเรียนรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางการชวยเหลือเด็กในหัวขอที่สำคัญ ๆ เชน
โภชนาการ การกระตุนพัฒนาการ การปกปองคุมครองเด็กใหปลอดภัย สุขภาพ การสนับสนุนใหเด็กไดรับ
การเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และการเลี้ยงลูกดวยนมแม เราตองเริ่มนำขอมูลใหมเหลานี้มาประยุกตใชตั้งแต
ตอนนี้

ถึงเวลาแลวที่จะตองปรับปรุงแนวทางการพัฒนาเด็กวัยปฐมวัยใหม โดยการนำ
ความกาวหนาทางว�ทยาศาสตรมาทำใหเกิดผลในชีว�ตจร�งสำหรับกลุมเด็ก
ดอยโอกาสและมีความเปราะบางที่สุด
หนา 11

ขอเท็จจร�ง
เกี่ยวกับการพัฒนาสมอง
กรอบรากฐานของสมองมนุษยประกอบดวยเซลลประสาทถึง 86,000 ลานเซลล
ที่กอตัวรอบ ๆ จ�ดประสานเชื่อมโยงเซลลประสาทตาง ๆ ถึง 1 พันลานลานจ�ด
แตกอตัวเปนรหัสทางพันธุกรรมในเพียง 10,000 ยีนส (Herculano–Houzel, 2009)
ในชวงขวบปแรก ๆ ของชีวิต เซลลประสาทตาง ๆ จะพัฒนากอตัวประสานเชื่อมโยงกันขึ้นใหม
ในอัตราสูง อยางนาอัศจรรย ประมาณ 700-1,000 ครั้งตอวินาที (Shonkoff, 2009)
ซึ่งอัตราการสงขอความฮิตในทวิตเตอรในชวงการประกาศผลรางวัลออสการยังไมเร็วเทา
เมื่อเด็กอายุ 7 ป ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของเซลลสมองตนตอจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเปนเซลล
ชนิดจำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่นกลับลดลงมาประมาณรอยละ 50 ของระดับกอนหนานี้ (Nelson, 2000)
เมื่ออายุ 3 ป สมองของเด็กจะทำงานไวเปนสองเทาของสมองผูใหญ
(Brotherson, 2009)
เมื่ออายุ 3 ป น้ำหนักสมองของเด็กจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 87 ของน้ำหนักสมองมนุษยโดยปกติ
(1,100 กรัม; Dekaban, 1978)
รอยละ 50-75 ของการเผาผลาญพลังงานในรางกายในชวง 2-3 ปแรกของเด็กนำไปใช
เพื่อการพัฒนาสมอง (Steen, 2007)
ในบรรดาสายพันธุมนุษยทั้งหมดที่มีประวัติศาสตรพัฒนาการแตดั้งเดิมมา
สายพันธุของมนุษยปจจ�บัน คือ โฮโม ซาเปยน (Homo sapiens) เทานั้น
ที่มีชีวิตรอดมาได เนื่องจากพัฒนาการทางสมองที่ปรับตัวไดในชวงวัยเด็ก (Walter, 2013)
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