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Abstract: 
 Early childhood development is an important foundation for improving the further skills and 
abilities at higher levels. However, the number of Thai children in their early childhood with  
developmental delays has not decreased during the past decade resulting in widely adverse impacts 
on children, families and the nation. Fortunately, delayed development in children can be controlled 
and preventable. Nurses and health personnel can provide an important role in the application of 
the andragogy to the learning process for guardians. 
 The purpose of this article was to present how promote guardians to be able to perform  
effective surveillance and promotion of early childhood development based on the andragogy. In 
this article, early childhood development and the guardians’ learning process based on andragogy 
for surveillance and promotion of early childhood development were described with the emphasis 
on the roles of nurses and health personnel. This would be a useful guideline for nurses and health 
personnel to further apply with children of this age group for their age-appropriate developmental 
milestones. 
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การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้แอนดราโกจี

ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์, PhD1

บทคัดย่อ:

	 พัฒนาการช่วงปฐมวัย	เป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป	เกือบทศวรรษ

ท่ีผ่านมา	 จำานวนเด็กปฐมวัยไทยท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ายังไม่ลดลง	 ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างต่อท้ังตัวเด็ก	

ครอบครัว	 และประเทศชาติ	 แต่พัฒนาการล่าช้าในเด็กสามารถควบคุมและป้องกันได้	 โดยพยาบาลและบุคลากร 

ทางสุขภาพเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการประยุกต์แอนดราโกจีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้ปกครอง	

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาเสนอเก่ียวกับการส่งเสริมให้ผู้ปกครองสามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามแอนดราโกจี	 โดยครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย	 

การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	กระบวนการจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้ปกครองตามหลักแอนดราโกจี	ซ่ึงเน้น

บทบาทของพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้สำาหรับผู้ปกครองให้เฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ือเป็นแนวทางให้พยาบาล	บุคลากรทางสุขภาพ	และผู้เก่ียวข้องนำาไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ
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