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• Executive Functions (การคิดเชิงบริหาร) เปนการทําหนาที่ของสมองท่ีชวยใหเรา
บริหารจัดการงานจนสาํเร็จตามเปาหมาย (Goal directed behavior) เชน การ
ตั้งเปาหมาย วางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน เริ่มตนลงมือทํา การคิดแกปญหา 
การประเมินและปรับปรุงการทํางาน การยับยั้งควบคุมอารมณ ความคิดและการกระทํา 
ใหมุงมั่นจดจอกับงานจนเสรจ็ ไมวอกแวกไปตามส่ิงลอใจจนทํางานไมเสร็จ คิดไตรตรอง
กอนทํา ไมหุนหันพลันแลน (Anderson, 2002; Zelazo, 2004; Miller & Jones, 
2009; Diamond, 2013)   

• เราใช EF ในสถานการณใหมที่ไมคุนเคยเชน เมื่อเปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนที่ทํางาน พบ
เพื่อนใหม เมื่อตองทําในส่ิงที่ไมเคยทํา เมื่อส่ิงที่ทําไมเปนไปตามที่คาดหมาย เมื่อตอง
อดทนตอสิ่งยั่วยุเพื่อเลอืกทําสิง่ที่สําคัญกวาหรือส่ิงที่ถกูตองเปนที่ยอมรับของสังคม ใน
บริบทเหลานี้ EF ชวยใหเราบริหารจัดการงานจนสําเร็จได (Gilbert & Burgess, 2008) 

Habitual behavior (no need EF)  change of situation (need EF) 
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Executive Functions (EF) คืออะไร ? 
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PFC exerts Top-Down regulation of 
Attention and behavior  
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Primary Psychiatry 2009; 16 (7) 

สมองสวนหนาสุดควบคุมสมองสวนที่อยู
ทางดานหลัง ชวยใหเรา: 
• มีสมาธิจดจอกับงานที่ทํา  
      ไมวอกแวก 
• ยั้งคิดกอนทํา ไมหุนหันพลันแลน      

ควบคุมตนเองได 
• ชลอความอยาก  



• EFs ทําใหเรามีความคิดยืดหยุน ปรับความคิดและพฤติกรรมใหเขากับสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนไปเพื่อใหทํางานสําเร็จ EF ทําใหเราไมทําผิดซ้ํา ทําใหเราทบทวนสิ่งที่ทํา
ผิดไปแลวนํามาปรับปรุงใหดีขึ้นในครั้งตอไป 

• EFs ชวยใหเรายับยั้งควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหแสดงออกอยางเหมาะสม 
เปนที่ยอมรับของสังคม รูจักคาดการณผลของการกระทําวาทําไปแลวจะเกิดสิ่งใด
ตามมา รูจักเลือกวาตองทําสิ่งใดจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนและการ
ทํางาน รูจักเลือกที่จะไมทําในส่ิงที่จะทําใหลมเหลวหรือเสียใจในภายหลัง 

• EF ชวยใหเด็กไมยอทอตออุปสรรค เปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส ลมแลวลุกได 
             (Adele Diamond, 2014) 
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EF เกี่ยวของกับความสําเร็จอยางไร 
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ดานการควบคุมพฤติกรรม  
การยับย้ังชั่งใจ คิดไตรตรอง (Inhibitory control)  
การยืดหยุนทางความคิด   (Shift/cognitive flexibility) 
การควบคุมอารมณ (Emotional control)  

ดานพุทธิปญญา (2-5.11 ป) 
ความจําที่ใชเมื่อทํางาน (Working memory)  
การวางแผน จัดระเบียบการทํางาน (Planning /Organization) 

ดานพุทธิปญญา (6-18 ป)  
การเริ่มตนลงมือทําดวยตัวเองโดยไมตองมีคนบอก การคิดริเริ่ม (Initiate) 
การเฝาติดตามดู สะทอนผลจากการกระทําของตัวเอง  (Self monitoring) 
การจัดการของใชสวนตัวใหเปนระเบียบ (Organizing of materials)

ทักษะที่เปนองคประกอบของ EFs   
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Planning (การวางแผน) 
Reasoning (การคิดเหตุผล) 
Problem solving (การแกปญหา) 
Self monitoring (การเฝาตามดู
และสะทอนผลจากการกระทําของตนเอง) 
 

EF ชวยใหเรากํากับควบคุมตัวเองได 
• Shift/Cognitive flexibility 

– ความคิดยืดหยุน คิดนอกกรอบ 
– การเปลี่ยนความคิดไดเม่ือเงื่อนไขเปล่ียนไป 
 

• Inhibit  
– ยับยั้งควบคุมตนเอง ชลอความอยากได  
– ยับยั้งไมใหวอกแวกไปกับส่ิงลอใจ 
– มุงม่ันทําจนสําเร็จ มีวินัย          
– อดทนรอคอยได 

• Working memory  
– ความจําท่ีใชขณะทํางาน  
– จดจอกับงานจนเสร็จ (update)
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Emotional/Effortful  control 
(การควบคุมอารมณ ไมหุนหันพลันแลน  
มานะพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค) 

Wisdom of the Land 

(Fluid intelligence) 

วามคด
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ความสําคัญของ EF 

(Diamond,2012; 2014; Nora & Volkowa,2011; Goldstien & Volkowa,2011; Crews,2009; Feil,2010) 

• EF ทําใหเด็กคิดไตรตรองกอนทํา ไมหุนหันพลันแลน ทําโดยไมยั้งคิด 
• EF ทําใหเด็กกํากับควบคุมอารมณความรูสึกของตัวเองได  
• EF ทําใหเด็กมีความคิดยืดหยุน ปรับตัวงาย 
• EFs สัมพันธกับความพรอมทางการเรียนของเด็กมากกวา IQ  การอาน และการคํานวณ 
• EFs สําคัญตอความสําเร็จทางการเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแตอนุบาล ประถม มัธยม 

จนถึงมหาวิทยาลัย ความสําเร็จในการทํางาน และการมีชีวิตครอบครัวที่ราบรื่น 

Working  
memory Inhibit 

Shift/  
Cognitive  
Flexibility 

Emotional  
Control 

Plan/  
organize 

Executive  
Functions  
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พัฒนาการของสมองสวนหนา ใชเวลายาวนานกวาสมองสวนอื่นๆ 

GRAPHIC: LAWSON PARKER. SOURCES: CHARLES NELSON, HARVARD MEDICAL SCHOOL; PAT LEVITT, CHILDREN’S 
HOSPITAL, LOS ANGELES. SYNAPSE DRAWINGS BASED ON GOLGI STAIN PREPARATIONS (1939-1967) BY J. L. CONEL 

National Geographic, Jan 2015 
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http://developingchild.harvard.edu/key_concepts/executive_function/ 
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Development of executive function 
through life span 



Standardized performance (z-scores) for each 
executive function task as a function of age group 

11 Front Psychol. 2015 Mar 17;6:285 
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Prefrontal cortex and delaying 
gratification 

Wisdom of the Land 
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“Marshmallow Study” 
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Prof. Walter Mischel 
Stanford University 
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Casey et al, 2011 
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จากขอมูลเด็กไทยวัย 3-6 ป  243 คน ในป 2557 พบวา 18.5 % มีปญหา EF 
มากสุดคือ ดาน inhibit ตามดวย working memory และ emotional control 

ปญหาพฤติกรรมเด็กเล็กของไทย 
Wisdom of the Land 

10.29% มีปญหาดานการควบคุมพฤติกรรม 
14.38% มีปญหาดานพุทธิปญญา  



%เด็ก 3-6 ปที่มีปญหา EFs รายดาน  

20.16% 

5.35% 

9.87% 11.1% 
7.81% 

N=243 คน 

Behavioral Regulation  
Index (BRI) 

Emergence  
Metacognitive  

Index (MI) 

N=48 

N=13 
N=24 N=27 

N=19 
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EF domains สัญญาณบงช้ีวาเด็กมีปญหาความบกพรองของ EF  
Inhibit • เด็กไมรูตัววาพฤติกรรมของตนเองมีผลกระทบหรือรบกวนบุคคลอื่น 

• อยูไมสุข กระสับกระสาย หรือ บิดไปบิดมา 
• วอกแวกงายขณะทํากิจกรรม  
• หุนหันพลันแลน ขาดความยับยั้งชั่งใจ 

Shift • เด็กมีปญหาในการปรับตัวเขากับคนใหมๆ    
• เด็กมักจะอารมณเสียเมื่อมีการเปล่ียนแผนหรือเปลี่ยนกจิวัตรประจําวัน  
• ใชเวลานานในกวาจะรูสึกวางใจในสถานท่ีใหมหรือสิ่งแวดลอมใหม  

Emotional 
Control 

• ระเบิดอารมณโกรธอยางรุนแรง   
• โกรธฉุนเฉียวดวยเหตุผลเพียงเล็กนอย  
• เมื่อผิดหวังจะเสียใจอยูเปนเวลานานกวาเด็กคนอ่ืน  

Working memory • เมื่อสั่งใหทํางานสองอยาง เด็กสามารถจําไดเพียงคําสั่งแรกหรือคําสั่งสดุทายเทานั้น  
• ทําผิดเรื่องเดิมซ้ําๆ แมเคยสอนหรือชวยเหลือไปแลว  
• ลืมวากําลังทําอะไรขณะท่ีกําลังทํากจิกรรมนั้นๆอยู 

Plan/Organize • ตองบอกใหเร่ิมลงมือทํางาน แมวาเด็กจะเต็มใจทํา 
• เมื่อสั่งใหไปหยิบของ เด็กมักจะลืมวาตองไปหยิบอะไร  
• ไมสามารถที่จะหาเส้ือผา รองเทา ของเลน หรือหนังสือ แมวาจะช้ีแนะอยางเฉพาะเจาะจงแลว  
• ทิ้งของเกลื่อนกลาด ตองใหผูอื่นมาคอยเก็บให แมวาจะไดรับการสอนหรือแนะนําแลวก็ตาม  
• ติดอยูในรายละเอียดเพียงเล็กนอยของงานหรือสถานการณหนึ่งๆ และลืมเร่ืองหลักที่สาคัญไป  
• ไมสามารถทํางานใหเสรจ็ได แมวาจะไดรับการแนะแนวทางแลว   17 
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ความบกพรองของ EF ในเด็กเล็ก มักจะไมหายไปเอง   
แตกลับจะชัดเจนมากขึ้นเร่ือยๆเมื่อเด็กโตขึ้น  

(O’Shaughnessy et al, 2003; Riggs, Blair, & Greenberg, 2003)  

Wisdom of the Land 
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ความบกพรองของ EF ในเด็กเล็ก 
เปนตัวทํานายปญหาพฤติกรรมเมื่อเด็กโตขึ้น  
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รากฐานที่มั่นคงของชีวิตคือการสราง
สุขภาพจิตที่ดีตั้งแตวัยเยาว 
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Full Breastfeeding and Child 
Neuropsychological Development 
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Neuropsychological outcome at 4 year olds 
children by duration of full breast feeding 

MSCA=McCarthy Scales of Children’a ability  (N=434)  
*p-value for trend using crude linear regression models,  

เด็กอายุ 4 ปที่ถูกเลี้ยงดวยนมแมอยางตอเนื่องนานกวา 6 เดือนมีพัฒนาการดาน Executive 
Function ดีกวาเด็กอายุ 4 ขวบที่ไดรับนมแมเปนระยะเวลาสั้นๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

Developmental Medicine & Child Neurology 2014, 56: 148–156 

MSCA scores 
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Relationships between maternal behavior and 
infant development  

J Child Psychol Psychiatry. 2007 Mar-Apr; 48(0): 262–287. 
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Pediatrics 2009;123:483–493 

Breastfeeding protect against 
maltreatment and child neglect 
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แมใหนมลูก  

Oxytocin และ Prolactin 
ทําใหน้ํานมหลั่ง 

Oxyticin ทําใหเกิด
พฤติกรรมความเปนแม 

แมมีความสุข สงบ 
อยากดูแลลูก 

สงเสริมการ
พัฒนาสมองลูก 
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Oxytocin Improves “Mind-Reading” in Humans 
“Reading the Mind 

in the Eyes Test” 

เคร่งขรึม  ละอายใจ   ตนืตระหนก   งุนงง ครุ่นคดิ   ตกตะลึง   โกรธเคือง  ใจร้อน 

Biol Psychiatry 2007;61:731–733 
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น้ํานมแมมีฮอรโมน Oxytocin มากที่สุดใน 2-3 วัน
แรกหลังคลอดและจะลดนอยลงเร่ือยๆ 

(Takeda, 1986) 



การใหลูกดูดนมเพิ่มปริมาณ Oxytocin ในน้ํานมแม 
Wisdom of the Land 

(Takeda, 1986) 



29 Nagasawa M, Okabe S, Mogi K, Kikusui T. (2012) 

บทบาทของฮอรโมน Oxytocin ในสมองแม
Wisdom of the Land 



Prenatal depression and Breastfeeding 

Exclusive Breast feeding

Non-Exclusive Breast feeding/ 
bottle feeding 

Psychological Medicine (2014), 44, 927–936 

• Screening for depression 
symptoms during 
pregnancy can help to 
identify women at risk 
for early cessation of 
exclusive breastfeeding 
 

• Exclusive breastfeeding 
help reduce symptoms 
of postpartum 
depression. 

Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) 
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Arch Womens Ment Health (2013) 16:411–422 

Breastfeeding frequency at 3 months and later 
depressive symptom  
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (Fully Breast feeding) ท า
ให้เกิดวงจรประสาทของความเป็นแม่ 



Neural systems mediating human parental care 

Cognitive and emotional empathy System  
cognitive control and emotion regulation System 

Mirror neuron  
system 

Neuropsychologia 51 (2013) 731–747 
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Reward and motivational System  
Arousal systems 

Neural systems mediating human parental care 

Neuropsychologia 51 (2013) 731–747 

Unconscious 
response that 

redirects attention to 
the infant face 

t 

Cognitive and emotional empathy System  
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Maternal empathy  system 

• Thalamo-cingulate circuit -alarm system in response 
to seeing one’s offspring in distress 

• DMPFC and Temporo-Parietal junction -allow a 
mother to infer what her child knows or believes. 

• Anterior insula -allow a mother to simulate and 
understand own child’s feeling 

• Mirror neuron system –allow mother to simulate and 
understand her child’s actions or facial expressions 
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Areas in red show greater activations in breastfeeding group 
relative to formula-feeding group 

Areas of activation in the contrast  at 2–4 weeks postpartum 
(own baby-cry minus control baby-cry)  

สมองสวนตางๆเหลานี้ ทําใหเกิดพฤติกรรมของความเปนแม ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ 
Journal of Child Psychology and Psychiatry 52:8 (2011), pp 907–915 
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บทสรุป 
• การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว (Fully Breast feeding) ทําใหทั้ง

แมและลูกไดรับ ฮอรโมนออกซีโตซิน ที่สรางวงจรประสาทของความ
เปนแม ทําใหแมลูกมีความผูกพันกัน สงผลตอการเล้ียงดู อบรมสั่งสอน 
แมมีความไวตอสีหนาอารมณ ความรูสึกของลูก แมไมเครียดจึง
ตอบสนองลูกดวยความรัก ไมใชอารมณ  

• ลักษณะของพอแมแบบเลีย้งดูเอาใจใส ตอบสนองความตองการของลูก
อยางเหมาะสม จะชวยสงเสริม EF, EQ, IQ ของลูก 

• Oxytocin ความสําคัญตอการพัฒนาสมองของลูกเชนเดียวกัน 
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