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1	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.	(2563).	รำยงำนผลฉบับสมบูรณ์	กำรส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	พ.ศ.	2562.

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

แผนงาน
แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงหลักประกัน
ให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เริ่มต้นชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ	 มีโอกำส
เรียนรู้	 และได้พัฒนำตัวเองอย่ำงเต็มศักยภำพ	 ในสภำพแวดล้อม
ที่เอำใจใส่และปลอดภัยทั้งในครอบครัว	โรงเรียน	และชุมชน	

แผนงำนดังกล่ำวจะสนับสนุนพันธมิตรท้ังภำครัฐและที่ไม่ใช่ภำครัฐ
ในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่เด็กวัยต�่ำกว่ำ	 6	 ปีและครอบครัว
ได้อย่ำงท่ัวถึง	 โดยจะสนับสนุนให้มีบริกำรดูแลเด็กท่ีมีคุณภำพและ
รำคำเข้ำถึงได้	 พร้อมทั้งยกระดับกำรศึกษำก่อนวัยเรียนเพื่อให้เด็ก
พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อถึงวัยเข้ำโรงเรียน	 นอกจำกนี้	 จะสนับสนุน
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำเด็กวัยนี	้
และสำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมที่มั่นคง	ปลอดภัย	และเอำใจใส่เด็ก	
แผนงำนนีจ้ะค�ำนงึถงึผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19	
โดยเฉพำะกำรปิดโรงเรียนและผลกระทบทำงเศรษฐกิจและ 
ควำมเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้น	รวมทั้งจะส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสถำบัน
และองค์กร	หน่วยงำนให้บริกำร	ผู้ปฏิบัติงำน	พ่อแม่ผู้ปกครอง	และ
ผู้น�ำชุมชนจำกภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรพัฒนำ 
เด็กปฐมวัย

ยนูเิซฟจะท�ำงำนร่วมกบั	4	กระทรวงหลกั	ได้แก่	กระทรวงศกึษำธกิำร	
กระทรวงสำธำรณสขุ	กระทรวงมหำดไทย	และกระทรวงกำรพฒันำสงัคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์	ควบคู่ไปกับหน่วยงำนของสหประชำชำติ	
องค์กรเอกชน	 มูลนิธิ	 ภำควิชำกำร	 เครือข่ำยระดับภูมิภำคและ
ระดับประเทศ

ในปี 2562 ร้อยละ 90 ของหญิงตัง้ครรภ์
ได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 4 ครัง้ 

ขณะที่ร้อยละ 99 ได้คลอดบุตร 
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล1 

ร้อยละ 82 ของเด็กวัย 18-23 เดือน 
ได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน1

ร้อยละ 13 ของเด็กวัยต�่ากว่า 5 ปี 
มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น  

ร้อยละ 8 มีภาวะผอมแห้ง 
ร้อยละ 9 มีภาวะน�้าหนักเกิน1

ร้อยละ 86 ของเด็กวัย 3-5 ปี  
ได้เข้าเรียนหลักสูตรปฐมวัย1 
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ความเป็นมา
ปฐมวัยคือช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนอำยุ	 6	 ปี	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงมำก
ต่ออนำคตของเด็ก	เมื่อเด็กได้รับควำมรัก	กำรเอำใจใส่	และกำรดูแล
ในสภำพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและกระตุน้ให้เรียนรู้	พวกเขำจะมทีกัษะ
ที่จ�ำเป็นที่จะช่วยให้พวกเขำไขว่คว้ำโอกำส	ลุกได้เมื่อล้ม	และเติบโต
ไปข้ำงหน้ำ

นีค่อืช่วงเวลำแห่งกำรปพูืน้ฐำนส�ำหรบักำรพฒันำทกัษะทำงกำยภำพ	
สงัคม	อำรมณ์	และกำรคดิของเดก็	รวมทัง้กำรเรยีนรู้ตลอดชวีติ	ดงันัน้	
กำรลงทุนเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่ยูนิเซฟให้ควำมส�ำคัญ 
เป็นล�ำดับต้น	ๆ	 โดยในช่วง	10	ปีที่ผ่ำนมำ	กำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง
ควบคู่กับกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐและองค์กรอื่น	 ๆ	 ท�ำให้เกิด 
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำเด็กในช่วงวัยนี้

กว่ำร้อยละ	90	ของหญิงตัง้ครรภ์ได้รบักำรตรวจครรภอ์ยำ่งสม�่ำเสมอ	
ขณะทีร้่อยละ	99	ได้คลอดบตุรในสถำนพยำบำล	ในขณะทีก่ำรเสยีชวีติ 
ของเด็กวัยต�่ำกว่ำ	 5	 ปี	 มีอัตรำค่อนข้ำงต�่ำและลดลงอย่ำงต่อเน่ือง 
ในช่วง	 30	 ปีที่ผ่ำนมำ2	 และร้อยละ	 80	 ของเด็กวัย	 18-23	 เดือน	 
ได้รับวัคซีนพื้นฐำนครบถ้วน	 นอกจำกน้ี	 เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่	 
(9	 ใน	10	คน)	มีพัฒนำกำรสมวัย	 โดยดูได้จำกตัวชี้วัดด้ำนกำยภำพ	
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและค�ำนวณ	อำรมณ์	ทักษะทำงสังคม	และ
กำรเรียนรู้1

อย่ำงไรก็ดี	 เด็กปฐมวัยจ�ำนวนมำกยังเผชิญควำมท้ำทำยมำกมำย	 
โดยเฉพำะเดก็ทีอ่ำศยัอยูใ่นชนบทและชำยขอบ	เด็กทีห่วัหน้ำครอบครัว
ไม่ได้พูดภำษำไทย	 เด็กในครอบครัวยำกจน	 และเด็กที่พ่อแม่ 
มีกำรศึกษำไม่สูง

2	 ณ	ปี	2562	อัตรำกำรเสียชีวิตของเด็กวัยต�่ำกว่ำ	5	ปี	ในประเทศไทยคือประมำณ	9	คน	ต่อกำรเกิดมีชีพ	1,000	คน
3	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	(2562).	รำยงำนผลฉบับสมบูรณ์	กำรส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	พ.ศ.	2562.

ภำวะทพุโภชนำกำรท�ำให้เกิดควำมเสียหำยด้ำนพฒันำกำรทำงร่ำงกำย
และสมองของเด็ก	 และมีผลกระทบต่อเนื่องไปตลอดชีวิต	 ภำวะ
โภชนำกำรของเด็กวัยต�่ำกว่ำ	 5	 ปีในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน 
ข้อห่วงกังวล	เนื่องจำกตัวชี้วัดส�ำคัญ	เช่น	กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วน	
ภำวะเตีย้แคระแกร็น	ภำวะผอมแห้ง	และภำวะน�ำ้หนกัเกนิในเดก็เลก็
ล้วนมีแนวโน้มแย่ลง3 

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิกำรในประเทศไทยยังมีจ�ำกัด	 ซ่ึงเป็นเพรำะ
เดก็กลุม่นีย้งัเข้ำไม่ถึงบรกิำรด้ำนสขุภำพ	โภชนำกำร	รวมทัง้กำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยที่ตอบสนองควำมต้องกำรของพวกเขำ	 โดยบริกำร 
ที่เก่ียวข้องมักเน้นควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรของเด็กจำกมุมมอง
ทำงกำรแพทย์	 เช่น	 ควำมผิดปกติในกำรมองเห็นและกำรได้ยิน	 
ในขณะที่ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ยังไม่ได้รับควำมสนใจเท่ำที่ควร

รัฐบำลไทยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	 และ
จัดให้มีบริกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำง	ๆ	 เช่น	 สำธำรณสุข	 กำรศึกษำ	
สวัสดิกำรสังคม	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริกำรเหล่ำนี้ยังกระจัดกระจำยและ
ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง
จ�ำนวนมำกยังขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กอย่ำงมีคุณภำพ	
ซึ่งท�ำให้เด็กจ�ำนวนมำกไม่ได้รับกำรดูแลและกำรกระตุ้นกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม	 นอกจำกนี้	 ผู้ปกครองจ�ำนวนมำก	 โดยเฉพำะพ่อ	
มกัไม่มส่ีวนร่วมในกจิกรรมกำรเรยีนรูห้รอืใส่ใจกบัควำมต้องกำรเฉพำะ
ของเด็กเล็ก	 กำรปรับเปลี่ยนควำมเข้ำใจ	 ค่ำนิยม	 และควำมเชื่อ
ของพ่อแม่ผู้ปกครองให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรให้	“กำรดูแล
แบบตอบสนอง”	(Responsive	caregiving)	และกำรส่งเสริมควำมรู้
ในกำรเลี้ยงดูบุตรก็ยังไม่ได้รับควำมส�ำคัญในระดับชำติ
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พันธมิตร
• กระทรวงสำธำรณสุข

• กระทรวงศึกษำธิกำร

• กระทรวงมหำดไทย

• ส�ำนักงำนเขตสขุภำพและส�ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดั

• คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

• ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ	 
(ซึ่งเป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
นโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ)

• ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

• กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

• กรุงเทพมหำนคร

• มูลนิธิรักษ์ไทย

• มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

• องค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)

• ยูเนสโก

• ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	
(สสส.)	

• องค์กรภำคประชำสังคม

• ภำคธุรกิจ

• สถำบันวิจัย

• ภำควิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร 
พัฒนำเด็กปฐมวัย

• สถำบันกำรศึกษำและสมำคมทำงกำรแพทย์

• มูลนิธิต่ำง	ๆ	

• องค์กรชุมชน

ประเทศไทยยังขำดบริกำรดูแลเด็กท่ีมีคุณภำพและรำคำเข้ำถึงได้
ส�ำหรับเด็กวัยต�่ำกว่ำ	 3	 ปี	 กำรที่กฎหมำยให้สิทธิลำคลอดได้เพียง	
3	 เดือน	 ท�ำให้แม่หลำยคนมีอุปสรรคเมื่อถึงเวลำต้องกลับไปท�ำงำน	
นอกจำกนี	้เดก็วัย	0-4	ปี	เกอืบ	1	ใน	5	คน	ไม่ได้อำศยัอยูท่ัง้พ่อและแม่	
โดยพ่อแม่จ�ำนวนมำกต้องย้ำยถ่ินเข้ำไปหำงำนท�ำในเมืองใหญ่	
และมักฝำกลูกไว้กับปู่ย่ำตำยำยหรือญำติ	 กำรเข้ำถึงบริกำรดูแลเด็ก
เล็กในรำคำที่เข้ำถึงได้ยังเป็นควำมท้ำทำยส�ำหรับครอบครัวที่ยำกจน	
โดยเฉพำะในเขตเมือง

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กวัย	 0-3	 ปี	 ยังขำดกำรก�ำกับดูแลโดยภำครัฐ	
และมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงศูนย์ฯของภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และ
ภำคประชำสังคม	 ทั้งในด้ำนหลักสูตรและแนวทำงของกำรสอน	
ซึ่งท�ำให้เกิดควำมลักลั่นในกำรฝึกอบรมและกำรรับรองคุณวุฒิ
ของผู้ดูแลเด็ก	นอกจำกนี้	กำรปิดเมืองในระหว่ำงกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19	 ได้ท�ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองจ�ำนวนมำกประสบปัญหำ
ที่ต้องเลือกระหว่ำงกำรท�ำมำหำเลี้ยงชีพกับกำรเลี้ยงดูลูก	 โดยภำระ
มักตกอยู่กับผู้หญิง

กำรศกึษำระดับปฐมวยั	คอืพืน้ฐำนส�ำหรบักำรเรยีนรูข้องเดก็ในอนำคต	
เดก็ทีไ่ด้รบักำรศึกษำระดบัปฐมวยัมีแนวโน้มจะพฒันำทักษะกำรอ่ำน
และค�ำนวณได้เร็วกว่ำเด็กที่ไม่ได้รับถึง	 2	 เท่ำ	 ปัจจุบัน	 ร้อยละ	 85	
ของเด็กวัย	 3-5	 ปี	 ได้เข้ำเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรืออนุบำล	
อย่ำงไรกต็ำม	แม้ประเทศไทยจะมคีวำมก้ำวหน้ำในกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ในระดับปฐมวัย	แต่อัตรำกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ยังคงแสดงให้เห็นถึงควำมเหลื่อมล�้ำในกลุ่มต่ำง	 ๆ	 เช่น	 เด็กยำกจน	
เด็กอพยพโยกย้ำยถิ่นฐำน	เด็กไร้รัฐ	ไร้สัญชำติ	และเด็กชำติพันธุ์		

กว่ำร้อยละ	 20	 ของเด็กที่ไม่ได้เข้ำเรียนในระดับปฐมวัยมีปัญหำ 
ในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรค�ำนวณ	 และมีโอกำสน้อยกว่ำ 
ที่จะเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำ	 ทั้งนี้	 เด็กจำกครอบครัวที่ไม่ได้ 
พูดภำษำไทยเพียงร้อยละ	 60	 เท่ำนั้นที่ได้เข้ำเรียนในระดับประถม
ศึกษำ	เทียบกับเด็กจำกครอบครัวที่พูดภำษำไทยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	784 
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ให้เด็กได้เริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

กำรดูแลเอำใจใส่	 หมำยถึง	 สุขภำพ	 โภชนำกำร	 ควำมมั่นคงและ 
ควำมปลอดภัย	 กำรตอบสนอง	 และกำรเรียนรู้ที่เด็กเล็กได้รับจำก 
พ่อแม่ผู้ปกครอง	 และกำรปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวในสภำพแวดล้อม
ทีเ่อือ้อ�ำนวย	ยนูเิซฟให้ควำมส�ำคญักับกำรพฒันำเด็กปฐมวยัทีค่รอบคลมุ	
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับบริกำรโดยเฉพำะส�ำหรับเด็กท่ีมีปัญหำ
ด้ำนพัฒนำกำรและเด็กพิกำร

ยูนเิซฟจะท�ำงำนร่วมกบักระทรวงสำธำรณสขุและพนัธมติร	ซ่ึงรวมถงึ	
องค์กำรอนำมยัโลก	ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ	
และองค์กรชุมชนต่ำง	ๆ 	ในกำรส่งเสรมิกำรดูแลเอำใจใส่เดก็วยั	0-3	ปี	
ผ่ำนกำรบริกำรด้ำนสขุภำพและโภชนำกำรแบบบรูณำกำรและครอบคลมุ

ยูนิเซฟและพันธมิตรจะท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนด้ำนสุขภำพและ
โภชนำกำรรวมท้ังองค์กรชุมชน	 ผ่ำนกำรฝึกอบรมและกำรส่ือสำร	 
เพื่อพัฒนำทักษะและควำมรู้ของพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรเล้ียงดู 
เอำใจใส่เด็ก	 โดยหนึ่งในกลุ่มเป้ำหมำยคือจังหวัดท่ีเปรำะบำง 
ในภำคใต้ของประเทศไทย	

 

1

• ประเมนิกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพและโภชนำกำรทีม่อียู่	
และผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแบบเรียนรวม	
พร้อมกำรผสำนหลักกำรเล้ียงดูอย่ำงเอำใจใส่เข้ำไป
ในกำรให้บริกำร

• สนบัสนนุกำรพัฒนำส่ือประชำสัมพันธ์และสือ่กำรเรยีนรู ้
เพือ่ให้พ่อแม่ผูป้กครองและผูด้แูลตระหนกัถงึควำมส�ำคญั
ของพัฒนำกำรในช่วงปฐมวัยต่อชีวิตของเด็ก	 และกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในบ้ำนที่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำร 
พัฒนำเด็ก

• สนับสนุนกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	 รวมทั้ง 
กำรส่งเสริมให้โรงพยำบำลต่ำง	 ๆ	 และเครือข่ำยด้ำน
สำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยและกำรดูแลเอำใจใส่เด็กเล็ก

• สนับสนุนให้รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับหน่วยบริกำร
สำธำรณสขุและองค์กรชมุชนในพืน้ทีท่ี่ขำดแคลนในกำร
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรดูแลเอำใจใส่เด็กเล็ก 
อย่ำงครอบคลุม

©	UNICEF	Thailand/2021/Preechapanich

ประเด็นที่ยูนิเซฟให้ความส�าคัญ

การด�าเนินการของยูนิเซฟ



โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทย การพัฒนาเด็กปฐมวัย 5

สนับสนุนให้มีบริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ 
และราคาเข้าถึงได้ส�าหรับเด็กวัยต�่ากว่า 3 ปี 
ทุกคน

ยูนิเซฟจะสนับสนุนรัฐบำลให้จัดสรรงบประมำณและบุคลำกร
ในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ให้เพียงพอ	 เพื่อประสำนงำน	 วำงแผน	 ด�ำเนินงำน	
ติดตำม	 เพื่อให้เด็กทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
ที่มีคุณภำพและครอบคลุม	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับเด็กและชุมชน
ที่ขำดโอกำสและเข้ำถึงยำก

ยูนิเซฟจะสนับสนุนกำรพัฒนำนโยบำยและโครงกำรใหม่	ๆ	ด้วยกำร
วเิครำะห์ควำมต้องกำรบรกิำรดแูลเดก็ในปัจจบุนั	อปุสงค์และอปุทำน	
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้องกบับรกิำรดแูลเดก็วยัต�ำ่กว่ำ	3	ปีในประเทศไทย
รวมถงึกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทีจ่ะมคีวำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและ
เอกชนในเรือ่งดงักล่ำว	ข้อมลูเหล่ำนีจ้ะใช้ประกอบกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์
ในระดับประเทศเพื่อพัฒนำบริกำรกำรศึกษำและกำรดูแลเด็ก
วัยต�่ำกว่ำ	3	ปี	ที่มีคุณภำพในรำคำเข้ำถึงได้

ยูนิเซฟจะร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภำครัฐและเอกชนในกำร
พัฒนำต้นแบบกำรให้บริกำรดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่
ที่ขำดแคลน	 โดยเฉพำะต้นแบบกำรด�ำเนินธุรกิจบริกำรดูแลเด็ก
ที่มีคุณภำพ

2

• ศึกษำและวิเครำะห์กำรให้บริกำรดูแลเด็กวัยต�่ำกว่ำ	 3	 ป	ี
ในประเทศไทย	เพือ่สนบัสนนุรฐับำลในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำบริกำรดูแลเด็กที่มีคุณภำพในรำคำที่เข้ำถึงได้

• ท�ำงำนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภำครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนำต้นแบบกำรด�ำเนินธุรกิจบริกำรดูแลเด็ก 
ที่มีคุณภำพ

• ให้กำรสนบัสนนุทำงวชิำกำรแก่รฐับำลเพือ่ยกระดบัคณุภำพ
บริกำรดูแลเด็ก	 รวมท้ังกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและ
กำรรับรองคุณวุฒิส�ำหรับผู้ดูแลเด็กและศูนย์ดูแล
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เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน

ยนูเิซฟจะท�ำงำนร่วมกบัพนัธมติรเพือ่ยกระดับบรกิำรพฒันำเดก็ปฐมวยั
ส�ำหรับเด็กวัย	 3-5	 ปี	 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อน 
เข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำ	

ยูนเิซฟจะสำนต่อควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนในระดบัท้องถิน่เพ่ือปรับปรุง
คุณภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั่วประเทศ	 พร้อมทั้งจะสนับสนุน 
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองน�ำบุตรเข้ำเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ 
มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ของลูก	 นอกจำกนี้	 จะให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรฝึกอบรมกำรพัฒนำมำตรฐำนและเครือ่งมือส�ำหรบัครู	เพือ่พฒันำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำล	
รวมทั้งกำรส่งเสริมให้กิจกรรมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบำล	 ซึ่งรวมถึงกำรคัดกรองสุขภำพและกำรเฝ้ำระวัง	 มีควำม
ครอบคลุมเด็กพิกำร

ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับพันธมิตรเพื่อท�ำกำรศึกษำวิจัยบริกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยที่มีอยู่แล้วและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	รวมทั้งบทบำทของพ่อแม่
ผูป้กครองในกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละสขุภำวะของเด็ก	ข้อมูลเหล่ำนี้ 
จะใช้ประกอบกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงำน
ต่ำง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำปฐมวยัมีกำรด�ำเนนิงำนทีมี่ประสทิธภิำพ
ยิ่งขึ้น

3

• สนับสนุนรัฐบำลในกำรส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศ
น�ำบุตรหลำนเข้ำเรียนในระดับปฐมวัย	 และมีส่วนร่วมในกำร 
กำรเรียนรู้ของลูก	

• พัฒนำมำตรฐำน	เครื่องมือ	และแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ส�ำหรับ
ครูระดับปฐมวัย	 เพ่ือให้ครูสำมำรถพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและ
กำรค�ำนวณ	ตลอดจนพัฒนำกำรในด้ำนต่ำง	ๆ 	ของเด็ก	โดยเน้น
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

• สนบัสนนุรฐับำลในกำรยกระดบักำรศึกษำปฐมวัยใหค้รอบคลุม
เด็กพกิำร	ด้วยกำรฝึกอบรมคร	ูและกำรเชือ่มโยงกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนเข้ำกบับรกิำรคุม้ครองทำงสังคม	กำรคดักรองด้ำนสขุภำพ	
และกำรแก้ปัญหำกำรตีตรำทำงสังคม

• สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยและกำรรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยส�ำหรับใช้ประกอบกำรก�ำหนดนโยบำย	 
เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรและผลลัพธ์ในกำรพัฒนำเด็ก	 
โดยเฉพำะกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ทั่วประเทศ

“ก่อนหน้าน้ีน้องมีแค่ตุ๊กตา 2-3 ตัวไว้กอด
เวลานอน” วรีวรรณ คณุแมเ่ลีย้งเดี่ยวในจงัหวดั
สมุทรสาคร เลา่ถงึความตื่นเตน้ของนอ้งขา้วหอม 
ลูกสาวของเธอที่ได้รับ “กล่องมหัศจรรย์” ซ่ึง
ยูนิเซฟและองค์กรพันธมิตรแจกจ่าย เพื่อให้เด็ก
อยา่งนอ้งขา้วหอมไดเ้ลน่และเรยีนรู้ตอ่เนื่องระหวา่ง
ที่ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ปิดการเรียนการสอนเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย “กล่อง
มหัศจรรย์” บรรจุหนังสือเด็ก ของเล่น และ
ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปกครอง เพ่ือช่วยกระตุ้น
การเรยีนรูข้องเดก็ ๆ  ซ่ึงรวมถงึเดก็กลุม่เปราะบาง 

และเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
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พัฒนานโยบายที่ครอบคลุม 
เพื่อเพิ่มประสิทธผิลของการพฒันาเดก็ปฐมวยั

ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับผู ้ก�ำหนดนโยบำยเพื่อสนับสนุนกำร 
ด�ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	 พ.ศ.	 2562	 
โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	
และกำรมีส่วนร่วมของกระทรวงต่ำง	 ๆ	 ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ	เพื่อบูรณำกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง	ๆ	เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ	

แผนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงยูนิเซฟกับรัฐบำลไทย	 (Country	
Programme)	 ฉบับใหม่จะต่อยอดกำรด�ำเนินกำรเชิงนโยบำย 
ที่ผ่ำนมำ	โดยมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถของพันธมิตร
ทัง้ภำครฐัและท่ีไม่ใช่ภำครัฐในกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรด�ำเนนิงำน
ด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยโดยมีกำรประสำนงำนที่ดีขึ้น	 และ 
จะให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลและกำรศึกษำวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	
รวมทัง้กำรประเมนิประสทิธผิลของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	นอกจำกนี	้
ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับองค์กรในระดับชุมชนเพ่ือพัฒนำระบบ 
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยที่เอื้ออ�ำนวยและตอบสนองควำมต้องกำร 
ของเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง
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• สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ	 ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำรของ 
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ	
เพือ่ให้เกิดโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรทีมี่ประสทิธภิำพ	
ซ่ึงรวมถึง	 กำรด�ำเนินงำน	 กำรก�ำกับดูแล	 กำรติดตำม
และกำรประเมนิผล	ตลอดจนกำรสร้ำงกลไกกำรมส่ีวนร่วม

• ท�ำงำนร่วมกับผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในกำรจดัท�ำรำยงำนประจ�ำปี 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในประเทศไทย	 รวมทั้ง 
จัดท�ำกรอบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 
ที่คำบเกี่ยวหลำยหน่วยงำน	พร้อมวิเครำะห์กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณเพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำและจัดล�ำดับ 
ควำมส�ำคัญของภำรกิจต่ำง	ๆ

• เสรมิสร้ำงเครอืข่ำยองค์กรในภำคประชำสงัคม	คลงัสมอง	
ภำควิชำกำร	 และผู้เชี่ยวชำญที่ท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำ
เดก็ปฐมวยั	และสนบัสนนุเครือ่งมอื	ทรพัยำกร	และทกัษะ
ที่จะช่วยให้องค์กรเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำรผลักดัน	และ
ระดมกำรสนับสนุนของชุมชนในกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
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