Hot topics
พัฒนา EF ตั้งแต่ปฐมวัย...
รากฐานของการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต
หัวหน้าหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั พัฒนาศักยภาพเด็กไทย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ่อแม่น่าจะอยู่ขา้ งหลังมือ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าของพ่อ
แม่ขณะนัน้ ก็ตาม ความจ�ำในการท�ำงานมีความส�ำคัญอย่าง
มากต่อการอ่านหนังสือ หรือการค�ำนวณ เพราะเด็กจะต้อง
จดจ�ำข้อมูลขณะอ่านหนังสือ หรือคิดเลข แล้วสามารถน�ำมา
เชือ่ มโยงกับข้อมูลใหม่ หรือโจทย์ขนต่
ั ้ อไปเพือ่ คิดต่อจนเสร็จ
ได้ ตลอดจนยังมีความส�ำคัญต่อการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
รู้ว่าอะไรควรท�ำ ไม่ควรท�ำ และใช้ส�ำหรับการเชื่อมโยง
ความคิด หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ได้

EF คืออะไร

Executive function (EF) หรือทักษะการท�ำงานของ
สมองระดับสูง คือหน้ าทีใ่ นการบริหารจัดการ และก�ำกับ
ควบคุม ความคิ ด อารมณ์ และ พฤติ กรรม ของตนเองเพือ่
ไปให้ถงึ เป้าหมายได้ ซึง่ สมองส่วนหน้าบริเวณ Prefrontal
cortex เป็ นสมองส่วนส�ำคัญที่ท�ำหน้ าที่บญ
ั ชาการทักษะ
EF นี้ ให้ทำ� งานเชือ่ มโยง และก�ำกับสมองส่วนอืน่ ๆ เพือ่ ให้
มนุ ษย์สามารถควบคุมตนเองจนไปถึงเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมยับยัง้ ตนเองมีความส�ำคัญอย่างไร

EF เริ่มพัฒนาตัง้ แต่เมื่อไร

การควบคุมยับยัง้ ตนเองได้แก่ การรูจ้ กั ควบคุมยับยัง้
ตนเองทีร่ ะดับพฤติกรรม คือสามารถอดทนอดกลัน้ ต่อสิง่ ล่อ
ใจ ไม่หนุ หันพลันแล่น และชะลอความพึงพอใจเป็ น ควบคุม
ยับยัง้ ตนเองทีร่ ะดับสมาธิ ท�ำให้สามารถจดจ่อต่อสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ขณะนัน้ ได้ และการควบคุมยับยัง้ ตนเองทีร่ ะดับความคิด คือ
สามารถต้านทานต่อความคิดที่ไม่ต้องการ หรือความคิด
ภายนอกเพื่อไปให้ถงึ เป้าหมายได้ เช่น เด็กอายุ 3-4 ปี
สามารถควบคุมยับยัง้ ตนเองให้ฟงั นิทานทีค่ รูเล่าจนจบได้
เด็กต้องตัง้ ใจ จดจ่อต่อนิทานทีฟ่ งั อดทนต่อสิง่ ล่อใจอื่นๆ
เช่น เห็นเพือ่ นทีน่ งข้
ั ่ างๆ ก�ำลังเล่นรถของเล่น ก็ไม่หนุ หัน
พลันแล่นไปแย่งรถของเพือ่ นขณะฟงั นิทาน หรือพูดแทรก
ขณะครูเล่านิทาน และถึงแม้ว่าคิดอยากเล่นรถของเพื่อน
ก็สามารถควบคุมความคิดทีอ่ ยากจะท�ำนัน้ ให้กลับมาอยูท่ ่ี
การฟงั นิทานจนจบได้

EF จะเริม่ พัฒนาตัง้ แต่ชว่ งปฐมวัย หรือ 8 ปีแรกของ
ชีวติ โดยในขวบปี แรกนัน้ จะเริม่ มีการพัฒนา ซึง่ จะพัฒนา
อย่างมากในช่วงอายุ 3-6 ปี หรือวัยอนุบาล แล้วจะพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนสมบูรณ์เต็มทีเ่ มื่ออายุประมาณ 20-25 ปี
ดังนัน้ ปฐมวัยจึงเป็ นช่วงเวลาส�ำคัญทีเ่ ด็กๆ ควรได้รบั การ
พัฒนาทักษะ EF เพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับการควบคุมตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ทต่ี อ้ งพบกับความท้าทาย
ั อุปสรรค หรือความยากล�ำบากต่างๆ ในชีวติ ทัง้ ทีบ่ า้ น
ปญหา
โรงเรียน ทีท่ ำ� งาน และในสังคมต่อไป

ทักษะ EF มีอะไรบ้าง

EF ประกอบด้วยทักษะพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ 3 อย่าง ได้แก่
ความจ�ำในการท�ำงาน (working memory) การควบคุม
ยับยัง้ ตนเอง (inhibitory control) และการมีความคิดยืดหยุน่
การมีความคิดยืดหยุ่นพัฒนาเมื่อใด
(cognitive flexibility)
การมีความคิดยืดหยุ่น คือความสามารถของเด็กใน
การคิดนอกกรอบ คิดในมุมมองของผูอ้ ่นื ปรับมุมมองเป็ น
ความจ�ำในการท�ำงานคืออะไร
คือความสามารถในการจดจ�ำข้อมูล แล้วคิดในใจได้ ทักษะนี้จะเริม่ พัฒนาเมื่อเด็กมีอายุ 4-5 ปี ซึ่งจ�ำเป็ นต้อง
ซึง่ จะเริม่ พัฒนาตัง้ แต่อายุ 1 ปี แรก เช่น เมือ่ เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ อาศัยทักษะความจ�ำในการท�ำงาน และการควบคุมยับยัง้
เด็กสามารถจดจ�ำภาพของพ่อแม่อยู่ภายในใจได้ โดยรูว้ ่า ตนเองด้วย ความคิดยืดหยุ่นจ�ำเป็ นอย่างมากส�ำหรับการ
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• สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ผา่ นจอ เด็กทีไ่ ด้รบั สือ่ อิเล็ก
ทรอนิกส์ผ่านจอตัง้ แต่อายุน้อย ทัง้ ๆทีเ่ ด็กไม่ได้ดูรายการ
นัน้ ๆ ก็ตาม มีจำ� นวนชัวโมงที
่
ด่ สู ะสมมาก สือ่ ทีเ่ ป็ นรายการ
ผูใ้ หญ่ น�ำเสนอภาพเร็วๆ หรือแม้แต่จะเป็ นรายการการ์ตนู
ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาก็ตาม มีความสัมพันธ์กบั EF ทีแ่ ย่ลง โดย
เฉพาะหากพ่อแม่ไม่มกี ารฝึ กระเบียบวินัยอย่างสม�่ำเสมอ
ร่วมด้วย แต่เด็กทีด่ รู ายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง โดยไม่มโี ฆษณา
เลย จะสัมพันธ์กบั EF ทีด่ ขี น้ึ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากพ่อ
แม่สามารถตอบสนองต่อลูกอย่างเหมาะสมร่วมด้วย ซึง่ เด็ก
อายุน้อยกว่า 2 ปี ควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้ าจอทุกชนิด
เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสื่อผ่านจอเพียง
อย่างเดียวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กได้ เด็กอายุมาก
กว่า 2 ปี ควรใช้หน้าจอกับพ่อแม่ดว้ ยสือ่ คุณภาพไม่เกินวันละ
1 ชัวโมง
่
อีกทัง้ แต่ละครอบครัวควรพิจารณาปิดหน้าจอเพือ่
ให้เด็กอยูก่ บั พ่อแม่ ท�ำกิจกรรมร่วมกันมากขึน้ เช่น เล่นกีฬา
ศิลปะการป้องกันตัว เช่น เทควันโด ท�ำงานศิลปะ เล่นดนตรี
อ่านหนังสือนิทาน หรือเล่นสมมุตอิ ย่างมีจนิ ตนาการ เนื่องจาก
กิจกรรมเหล่านี้สามารถพัฒนา EF ได้มากกว่าการปล่อยให้
เด็กๆ อยูก่ บั หน้าจอตามล�ำพังเพียงอย่างเดียว
• การฝึ กเจริ ญสติ สมั ปชัญญะ สติคอื ความระลึกได้
และสัมปชัญญะคือความรูส้ กึ ตัวทัวพร้
่ อม เพื่อรูเ้ ท่าทันใน
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆ เด็กสามารถฝึกการ
เจริญสติสมั ปชัญญะได้ตงั ้ แต่เล็กๆ ไม่ว่าจะก�ำลังท�ำอะไร
อยูท่ งั ้ ยืน เดิน นัง่ นอน กิน ดืม่ ท�ำ พูด คิด ก็ตาม ซึง่ การ
ฝึ กเจริญสติสมั ปชัญญะในการระลึก และรูส้ กึ ตัวอยู่บ่อยๆ
และเป็นประจ�ำๆ นี้ สามารถท�ำได้โดยพ่อแม่เริม่ ฝึกให้เด็กท�ำ
อะไรด้วยตนเอง เด็กจะต้องมีสติและสัมปชัญญะมากขึน้ เช่น
มีสติสมั ปชัญญะในการหยิบจานอาหาร แล้วเดินไปวางบน
โต๊ะโดยไม่หก เวลาช่วยแม่ลา้ งจานก็ตอ้ งมีสติสมั ปชัญญะ
ที่ดีเ พื่อ ล้า งให้ส ะอาด ไม่ท�ำ ให้จ านตกแตก นอกจากนี้
การสะท้อ นอารมณ์ ค วามรู้ส กึ ของลูกก็ย งั เป็ นอีก วิธีห นึ่ ง
ทีช่ ว่ ยฝึกให้เด็กๆ มีสติสมั ปชัญญะมากขึน้ เช่น เมือ่ เด็กไม่ได้
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการแล้วร้องไห้โวยวาย หากพ่อแม่สะท้อนอารมณ์
ความรูส้ กึ ของลูกโดยบอกว่า “หนูโกรธมากทีไ่ ม่ได้เล่นของ
เล่น” จะช่วยให้เด็กฝึกการระลึก และรับรูอ้ ารมณ์ตามความ
เป็ นจริงได้ จนค่อยๆ เรียนรูท้ จ่ี ะแสดงออกทางพฤติกรรม
อารมณ์ และความคิดได้อย่างเหมาะสมมากขึน้

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสับเปลีย่ นงานส�ำหรับการ
รับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และการเข้าใจ
ความคิด ความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื ทักษะ EF พืน้ ฐานเหล่านี้จำ� เป็น
ส�ำหรับการพัฒนาทักษะ EF ขัน้ สูงโดยเฉพาะการใช้เหตุผล
และการคิดแก้ปญั หา ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้าน
ั EF ขันสู
สติปญญา
้ งยังรวมถึงการวางแผน และความสามารถ
ในการเฝ้าติดตามตนเองด้วย

ท�ำไมการพัฒนา EF จึงส�ำคัญ

ป จั จุ บ ัน มีข้อ มูล การศึก ษาวิจ ัย มากมายที่แ สดงให้
เห็นว่าเด็กที่ม ี EF ดีตงั ้ แต่ปฐมวัย มีโอกาสที่จะมีปญั หา
สุขภาพทัง้ ทางร่างกาย เช่น โรคอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ และ
ปญั หาสุขภาพจิต เช่น โรคซน/สมาธิสนั ้ โรคซึมเศร้า การตัง้
ครรภ์ในวัยรุน่ เกเร ติดยาเสพติด และท�ำผิดกฎหมายเมือ่
เป็ นผูใ้ หญ่น้อยกว่า รวมทัง้ ประสบความส�ำเร็จในการเรียน
การท�ำงาน การใช้ชวี ติ มีคณ
ุ ภาพชีวติ สถานภาพสมรส และ
เศรษฐานะทีด่ กี ว่าเด็กทีม่ ี EF ต�่ำกว่า

พ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดูจะส่งเสริม EF ในเด็กได้อย่างไร

• การเลีย้ งดูเชิ งบวก พ่อแม่ทม่ี ปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็ก
ตัง้ แต่เล็กๆ มีสติ ไวต่อความรูส้ กึ ส่งเสริมให้ลกู เป็ นตัวของ
ตัวเอง ส่งเสริมเป้าหมาย มีทางเลือกต่างๆ ฝึกลูกให้ตดั สิน
ใจอะไรด้วยตนเองในขอบเขตทีค่ วรจะเป็ น มีระเบียบวินัย
มีเหตุผล และตอบสนองลูกอย่างเหมาะสม ซึง่ ไม่ใช่การเลีย้ ง
ดูแบบตามใจ จะท�ำให้ลกู สามารถพัฒนาทักษะ EF มากขึน้
ในขณะทีพ่ อ่ แม่ทม่ี องลูกในเชิงลบ เลือกทีจ่ ะอยูเ่ ฉยๆ หรือ
ปล่อยปละละเลยต่ออารมณ์ความรูส้ กึ ของลูก การเลีย้ งดูท่ี
ใช้ความรุนแรง เช่น เขย่า ตะคอก หรือหยิกลูกอย่างโกรธ
เกรีย้ ว ขู่ลูกว่าจะลงโทษแต่ไม่ท�ำจริง เยาะเย้ย หรือดูถูก
ว่าลูกโง่ หรือขีเ้ กียจ รวมทัง้ การตามใจเด็ก ไม่อยากให้ลกู
ผิดหวัง หรือเสียใจเลยจะยิง่ ท�ำให้ EF ของลูกแย่ลง
• ส่งเสริ มให้เด็กรับรู้ว่าตนเองสามารถท�ำงานให้
ส�ำเร็จ หรือบรรลุเป้ าหมายได้ โดยเฉพาะการฝึกให้เด็กมี
โอกาสช่วยเหลือตนเองตามวัย เช่น อายุ 18 เดือน เริม่ ฝึก
ให้ใช้ชอ้ นตักอาหาร อายุ 2 ปี ฝึกให้ถอดเสือ้ ผ้าเอง อายุ 2 ปี
ครึง่ ฝึกให้ใส่เสือ้ ผ้า แปรงฟนั ล้าง และเช็ดมือเอง จนอายุ 4
ปี สามารถแปรงฟนั อาบน�้ำ แต่งตัว และรับประทานอาหาร
ด้วยตัวเอง หลังจากนัน้ ก็เริม่ ฝึกให้เด็กช่วยงานบ้าน ผูเ้ ลีย้ ง
ดูทฝ่ี ึ กให้เด็กรับรูว้ ่าตนเองสามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือ
ช่วยท�ำงานบ้านจนเสร็จได้ แม้เป็นความส�ำเร็จเพียงเล็กน้อย
ก็ตามจะท�ำให้เด็กเกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ นับถือตนเอง และ
มี EF ทีด่ กี ว่าเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกให้ทำ� อะไรด้วยตัวเองเลย
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• การนอนหลับ อย่ า งเพี ย งพอ และมี คุณ ภาพ
ั หาการนอน นอนหลับ ไม่เ พีย งพอ หรือ ไม่ม ี
เด็ก ที่ม ีป ญ
คุณภาพ ไม่สามารถนอนหลับได้ตลอดคืนมักจะท�ำให้ EF
แย่ลง ดังนัน้ พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กนอนหลับอย่างเพียงพอ
โดยเด็กทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี ควรนอนหลับทัง้ กลางวันและ
กลางคืนวันละ 12-16 ชัวโมง
่ เด็กอายุ 1-2 ปี ควรนอนหลับวัน
ละ 11-14 ชัวโมง
่ เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนหลับวันละ 10-13
ชัวโมง
่ เด็กอายุ 6-12 ปี ควรนอนหลับวันละ 9-12 ชัวโมง
่ ใน
ขณะทีว่ ยั รุน่ อายุ 13-18 ปี ควรนอนหลับวันละ 8-10 ชัวโมง
่
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ท�ำไมต้องฝึ ก EF ตัง้ แต่ปฐมวัย

การพัฒนาสมองตามปกติจะต้องมีกระบวนการตัดแต่ง
การเชือ่ มต่อกันระหว่างเซลล์ประสาท (synaptic pruning)
เพือ่ ให้เหลือการเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์ประสาททีจ่ ำ� เป็ น
เท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ การเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์ประสาทจะ
ยุง่ เหยิง ไม่เป็ นระเบียบมากเกินไป จนท�ำให้เซลล์ประสาท
ส่งสัญญาณอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ กระบวนการนี้จะเริม่
เมือ่ ก่อนเข้าวัยรุน่ ดังนัน้ เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การพัฒนา EF ตัง้ แต่
ช่วงปฐมวัย จะมีการเชือ่ มต่อกันระหว่างเซลล์ประสาททีเ่ หลือ
อยูซ่ ง่ึ จ�ำเป็ นต่อทักษะ EF ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการ
ควบคุมตนเองเมือ่ เป็ นวัยรุน่ และผูใ้ หญ่ต่อไป จนท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่างๆ ตามมาได้ ดังนัน้ จึงจะเห็นได้วา่ ท�ำไม การ
พัฒนา EF ตัง้ แต่ปฐมวัยจึงเป็ นรากฐานส�ำคัญของการ
พัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0

เฉลย Spot Diagnosis
เฉลย ข้อ ง. Hybrid lesion

เนื่องจากผูป้ ว่ ยมาด้วย congenital multiple cystic lung lesion ซึง่ congenital cystic lesion แบ่งเป็ นกลุม่ โรค ได้แก่
1. Bronchogenic cyst
2. Congenital pulmonary airway malformation(CPAM)
3. Pulmonary sequestration
4. Congenital large hyperlucent lobe
ซึง่ ในผูป้ ว่ ยรายนี้ มี multiple cystic lung lesion เห็นได้จาก film CXR มีลกั ษณะเป็ น Round consolidation opacities
at Lt.lower lung ซึง่ หากเป็ น bronchogenic cyst มักจะอยูบ่ ริเวณ carina
ดังนัน้ จากลักษณะ lesion ทีน่ ึกถึง คือ CPAM และหลังจาก Investigation CTA chest พบว่า มี blood supply ทีม่ า
จาก abdominal artery ซึง่ หากมี blood supply ทีม่ าจาก systemic blood supply จะนึกถึงกลุม่ sequestration มากทีส่ ดุ
(หากเป็ นในกลุม่ CPAM นัน้ blood supply จะมาจาก pulmonary blood supply) ซึง่ sequestration มักเป็ นที่ lower lobe
จากผูป้ ว่ ยรายนี้ทม่ี ี lesion ทีเ่ ข้าได้กบั CPAM และ Sequestration จึงนึกถึง Hybrid lesion มากทีส่ ดุ
โดย incidence ของ CPAM นัน้ มีอตั รา 1:11,000 ถึง 1:35,000 แต่หากเป็ น Hybrid lesion คือ มีทงั ้ CPAM และ
Sequestration นัน้ Incidence ไม่มตี วั เลขชัดเจน แต่ถอื ว่า extremely rare
การรักษา คือ หากผูป้ ว่ ยมีอาการเหนื่อย ควรรักษาด้วยการผ่าตัด lobectomy ทันที แต่หากไม่มอี าการสามารถรอการ
ผ่าตัดเป็ น elective case ได้ โดยมากจะท�ำ CT chest เมือ่ อายุประมาณ 3-6 เดือน และผ่าตัดก่อนอายุ 1 ปี
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