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ค�าน�า
 ปัจจุบัน คนไทยตื่นตัวในเรื่องส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากเพราะกระทรวงสาธารณสุขสำารวจทีไรได้ผลออกมาว่าเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าประมาณ 30 % ทุกท ีคู่มือ DSPM 
เล่มนี ้จงึได้ถกูผลิตขึน้มา จากการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี ้โดยปรับแนวคิดใหม่ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสรมิพฒันาการของลูกเอง ส่วนเจ้าหน้าทีจ่ะทำาการ
ประเมินและคัดกรองพัฒนาการ เมื่อเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน และใน พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขใช้คู่มือนี้เป็นเครื่องมือสำาคัญใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
 ล่าสุดจากการประเมนิพัฒนาการเดก็ปฐมวยั (อายุ 0 - 5 ปี) เม่ือ พ.ศ. 2557 พบว่า เดก็อายุ 0 - 2 ปี มพัีฒนาการล่าช้า 22 % และเด็กอายุ 3 - 5 ปี มีพัฒนาการล่าช้า 34 % ปัจจยั
สำาคัญคือความล่าช้าทางด้านภาษา ส่งผลให้การเรยีนไม่มปีระสิทธิภาพ เด็กไทย ป.4 - ป.6 ประมาณ 10 - 15 % จงึอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ และคดิไม่เป็น และอาจเป็นสาเหตุทีท่ำาให้ได้
ผู้ใหญ่ทีม่ศัีกยภาพด้อยกว่าทีค่วร เด็กอาย ุ3 - 5 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นศูนย์เด็กเล็กทีพ่่อแม่เอาไปฝากเล้ียง ผู้ดูแลเด็กได้รบัค่าตอบแทนตำา่ และภาษาที ่2 ไม่ได้รบัการเอาใจใส่ ทีน่่าเป็นห่วง 
ยิ่งกว่าคือยังมีเด็กอีกหลายคนไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งให้ปู ่ย่า ตา ยาย เลี้ยงดูอย่างขาดความรู้ สอดคล้องกับหลักฐานที่ระบุว่าพัฒนาการ
ล่าช้าส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากความเครียดรุนแรง (Toxic Stress) ที่เกิดจากการที่เด็กถูกทอดทิ้งหรือทำาร้ายร่างกาย การลงทุนของท้องถิ่นและรัฐบาลเพื่อป้องกันแก้ไขสาเหตุ 

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลดีต่อการสร้างคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก
 การฝึกสอนให้เด็กมคีวามรู ้ (what you know) อย่างเดียวไม่พอ เด็กต้องมคีวามเฉลียวฉลาด (Executive Function) ด้วย EF = The ability to use what you know 

คูม่อื DSPM นีจึ้งมกีารฝึกทกัษะ EF เพือ่ให้เด็กมกีารจำาและใช้ข้อมลูอย่างเหมาะสม รูจั้กรอและให้เกียรติผู้อ่ืนโดยคิดก่อนทำาและปรบัการกระทำาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นไปได้ 
การใช้ภาษาท่ี 2 ทัง้ทีบ้่านและศูนย์เด็กเล็กเป็นการกระตุ้นการทำางานของสมองอย่างมปีระสิทธิภาพ ทำาให้เด็กประสบความสำาเรจ็ในการเรยีน เป็นผู้ใหญ่ทีม่ศัีกยภาพ ทำางานเพือ่ส่วนรวม
ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างด ีมคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างความเจรญิให้ประเทศชาต ิคณะผู้จัดทำาคูมื่อ DSPM ประกอบด้วย พญ.ศริพิร กัญชนะ รศ.พญ.นติยา คชภักด ีศ.เกียรตคิณุ พญ.ศริกุิล อศิรานุรกัษ์ 
นพ.สมยั ศิรทิองถาวร และคณะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่จะใช้คู่มือนี้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคนไทยรุ่นต่อๆ ไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้

              นพ.วัลลภ  ไทยเหนือ
                ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
                โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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 1. คู่มอืเฝ้าระวังและส่งเสรมิพฒันาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ใช้สำาหรบัประเมนิพฒันาการเดก็ ในช่วงอายนุ้อยกว่า 2 ปี คือ เด็กทีค่ลินกิสุขภาพเด็กดี (Well Child 
Clinic) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุมากกว่า 2 ปี ใช้สำาหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./
รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมิน 
  • กรณีมีพัฒนาการสมวัย แนะนำาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่วงวิธีฝึกทักษะ ในช่วงอายุต่อไป 
  • กรณีมีพัฒนาการไม่สมวัย แนะนำาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นบ่อย ๆ เป็นเวลา 1 เดือน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน
 2. หลังจาก 1 เดือน เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพัฒนาการเด็กซำ้า ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมินโดยเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข ของทักษะที่ไม่ผ่าน และทักษะอ่ืน ๆ ตามช่วงอายุ 
  • หากเด็กผ่านทักษะที่เคยลา่ช้าและทักษะอ่ืน ๆ ตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการสมวัย ให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ 
  • หากเด็กผ่านทักษะที่เคยลา่ช้า แต่พบทักษะอ่ืนมีพัฒนาการไม่สมวัยผู้ประเมินแนะนำาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกพัฒนาเด็กในเรื่องนั้นบ่อย ๆ  เป็นเวลา 1 เดือน แล้วนัด
ให้มาพบผู้ประเมิน
  • หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยลา่ช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)  ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
 3. หน่วยบริการทติุยภมู ิทีม่แีพทย์ หรอืกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ทีม่คีลินกิกระตุ้นพฒันาการ ใช้คู่มอืประเมนิเพือ่ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยทีม่ปัีญหาพฒันาการ 
(TEDA4I)  โดยบุคลากรที่ผา่นการอบรม โดยใช้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการของสถานบริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 4. หลังจาก 3 เดือน สถานบรกิารทีม่คีลินกิกระตุ้นพฒันาการ ประเมนิพฒันาการซำา้ด้วยคู่มอืประเมนิเพือ่ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยทีม่ปัีญหาพฒันาการ (TEDA4I) โดยบุคลากร
ที่ผ่านการอบรม 
           • กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ในระบบปกติ 
           • กรณีเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย หรือมีปัญหาซำ้าซ้อน ส่งต่อหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)
 5. สำาหรับเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย หน่วยบริการที่มีแพทย์ กุมารแพทย์ หรือหน่วยบริการตาม Service Plan ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ ประเมินพัฒนาการด้วย 
คู่มือประเมินและแก้ไข /ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI III) หากยังพบปัญหาอยู่ให้แก้ไขหรือส่งต่อ และหรือ CPG รายโรค ให้การดูแลรักษา
แก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว
นิย�มศัพท์ :  เด็กปฐมวัย  หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
   Gross motor (GM)  หมายถึง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
   Fine Motor (FM)  หมายถึง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
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   Receptive Language (RL) หมายถึง พัฒนาการด้านการเขา้ใจภาษา    
   Expressive Language (EL) หมายถึง พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
   Personal and Social (PS) หมายถึง พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
   EF : Executive Functions of the Brain ทักษะที่เป็นแกนหลัก 3 อย่างในวัยเด็กปฐมวัย หมายถึง การทำางานขั้นสูงของสมองที่ช่วยให้นำาเอาความรู้ไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตัดสินใจในการปฏิบัติ เป็นความสามารถของสมองที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และเป็นพื้นฐานสำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการดำาเนินชีวิตในสังคม 
การศึกษา และการทำางาน ซึ่งในช่วงปฐมวัยประกอบด้วยทักษะสำาคัญ 3 อย่าง ดังนี้
   1. Working Memory  :  ทักษะคว�มจำ�ที่นำ�ข้อมูลม�ใช้ง�น            
   2. Inhibitory Control/Self-Regulation  :  ทักษะก�รยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง 
   3. Cognitive Flexibility  :  ทักษะก�รคิดและปรับก�รกระทำ�อย่�งยืดหยุ่น 
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 ผู้ใช้ต้องทำาความเข้าใจปฏบัิติเป็นแนวทางเดียวกันจึงจะทำาให้ผลการประเมินมคีวามถกูต้องน่าเชือ่ถอืและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิพฒันาการของเด็กอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
 1.  ขั้นตอนก�รเตรียมคว�มพร้อม
  1.1 ก�รเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�ร : ศึกษาทบทวนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสำาคัญของการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในประเทศไทย สถานการณ์ของเด็กและภูมิหลังครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ จำาเป็นจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ คำานำา ความนำา แผนผัง คำาอธิบายแผนผัง
แนวทางการใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน การใช้ทักษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ และควรเตรียมคำาพูดที่จะใช้ในข้อคำาถาม
ไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้คำาสั่ง เพื่อความรวดเร็ว ทดลองทำาหรือฝึกก่อนการประเมินจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีความมั่นใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางการแนะนำาส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย
  1.2 ก�รเตรียมอุปกรณ์
    - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่และเรียงตามลำาดับการใช้ก่อนหลัง  
    - อุปกรณ์เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิดชุดใหม่ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและให้เด็กมีสมาธิหรือสนใจในอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการ
จะใช้ประเมินเท่านั้น
    - เมื่อประเมินเด็กในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกตา่ง ผู้ประเมินสามารถดัดแปลงใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มี ทดแทนได้อย่างเหมาะสมในการประเมินเด็ก
    - ต้องทำาความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หลังนำาไปใช้ทุกครั้ง 
  1.3 ก�รเตรียมสถ�นท่ีสำ�หรับประเมินพฒัน�ก�รเดก็ : ควรเป็นห้องหรอืมมุทีเ่ป็นสัดส่วน ไม่คับแคบเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก เพือ่ให้เด็กรูสึ้กสุขสบาย ไม่หงุดหงิด 
และให้ความร่วมมอืในการประเมนิ ไม่มส่ิีงอ่ืนทีก่ระตุ้นหรอืเร้าความสนใจของเด็ก เช่น โทรทศัน์ วิทย ุคอมพวิเตอร์ รปูหรอืวัตถทุีม่สีีสันฉูดฉาด ควรเป็นห้องทีไ่ม่มเีสียงดังรบกวน หรอื
มีคนอ่ืนผ่านไปมา พื้นห้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำาเป็นอยู่ในห้อง อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องต้องมีความปลอดภัย ไม่แหลมคม ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย ควรมีการจัดเบาะ โต๊ะ หรือ เก้าอ้ีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม  
  1.4  ก�รเตรียมเด็ก : เด็กต้องไม่ป่วยทางกาย ไม่หิว ไม่ง่วง อ่ิมเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง เนื่องจากจะทำาให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมิน พาเด็กเขา้ห้องนำ้า 
ขับถา่ยให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการประเมิน ให้เด็กเล่น พูดคุย ทำาความคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์บางส่วน
 2.  ขั้นตอนก�รสร้�งสัมพันธภ�พระหว่�งผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม ่ ผู้ปกครอง : เด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทางร่างกาย ความคิดและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
ผู้ประเมินควรสรา้งสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กก่อนที่จะทำาการประเมินพัฒนาการ โดยแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้
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  2.1 ช่วงวัยแรกเกิด – 9 เดือน
    2.1.1 ผู้ประเมินยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุย ทักทายกับพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน แล้วจึงพูดคุย เล่นเสียงกับเด็กด้วยนำ้าเสียงนุ่มนวล     
    2.1.2 ถา้เด็กร้องไห้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มปลอบให้เด็กสงบจึงเริ่มประเมิน
    2.1.3 ช่วงอายุ 6 - 9 เดือน เด็กเริ่มมีความกังวล เมื่อพบคนแปลกหน้า ควรให้เวลากับเด็กทำาความคุ้นเคยก่อนประเมิน
  2.2 ช่วงอ�ย ุ10 เดือน – 2 ปี       
    2.2.1 ผู้ประเมนิควรเริม่ด้วยการพดูคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เก่ียวกับชวิีตประจำาวัน พฤติกรรมและพฒันาการของเด็ก เพือ่ให้เวลาเด็กปรบัตัวคุ้นเคยกับผู้ประเมนิ
และได้สังเกตพฤติกรรมเด็ก       
    2.2.2 เม่ือเด็กเร่ิมสนใจและคุ้นเคยกบัผูป้ระเมินให้พดูคุยกบัเด็กด้วยนำา้เสยีงนุม่นวลและนำาอปุกรณ์ประเมินพฒันาการบางส่วนชวนให้เดก็เล่นหรืออาจสาธิตให้เดก็ดู
    2.2.3 หากเด็กร้องไห้ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ประเมินควรเปล่ียนไปประเมินข้อทักษะที่ใช้การสังเกตหรือสอบถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนแล้วจึงกลับมาทำา 
เมื่อเด็กพร้อม
  2.3 ช่วงอ�ย ุ3 – 5 ปี
    2.3.1 ช่วงวัยนี้เด็กสามารถสื่อสารโต้ตอบและทำาตามคำาสั่งได้ดี ดังนั้นผู้ประเมินสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กได้โดยตรง
    2.3.2 การพูดคุยกับเด็กควรใช้นำ้าเสียงนุ่มนวล ระดับเสียงปกติ แต่เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับผู้ประเมินแล้วควรปรับสีหนา้และนำ้าเสียงให้ดูน่าสนใจ เช่น พูดเสียงสูง
ตำ่า เพื่อเร้าความสนใจ หรือทำาสีหนา้ดีใจ ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดยคำาพูดที่เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ 
การชวนคุยทั่ว ๆ ไป หรือการชม เช่น
      -  ผมเปียหนูสวยจังเลย ใครเป็นคนถักให้หนูคะ
      -  วันนี้ใครเป็นคนมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
      -  วันนี้หนูกินขา้วกับอะไรเอ่ย เป็นต้น
    2.3.3 เมื่อเด็กให้ความร่วมมือในการประเมินหรือสามารถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชยเด็กทุกครั้ง 
  2.4  ผู้ประเมินแนะนำ�ตัวเอง “ชื่อ ....เป็น .... วันนี้ประเมินพัฒนาการน้อง .... ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด ประมาณ 10 - 20 นาที จะทำาโดยสังเกตถามจากผู้ปกครอง 
และให้เด็กเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เตรียมมาให้เด็กเล่นในขณะที่กำาลังประเมินเด็ก ผู้ปกครองอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องช่วยเด็กทำากิจกรรม บอก แนะนำา หรือทำาแทนเด็ก
เพราะจะทำาให้ผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าเด็กและผู้ปกครองพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะ”
 3. ขั้นตอนก�รประเมิน คู่มือเฝ้�ระวังและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัยฉบับนี ้อธิบ�ยข้อประเมิน DSPM ให้ชัดเจน รวมจำ�นวน  42 ข้อ ประกอบด้วย
  1. วิธีการประเมินให้ชัดเจน (เป็นข้อซำ้ากับข้อที่อธิบายเนื้อหาส่งเสริม  EF (Executive Function)  จำานวน  20 ข้อ)  จำานวน  32  ข้อ 
  2. วิธีส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ  EF (Executive Function)  (  )  จำานวน  30  ข้อ 
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  3.1.  สอบถ�มวันเดือนปีเกิดเด็กจ�กผู้ปกครองแล้วคำ�นวณอ�ยุเด็ก
    วธิกี�รคำ�นวณ : เริม่จาก วัน เดือน และปีทีท่ำาการประเมนิเป็นตัวต้ัง วัน เดือน และปีเกิดเด็กเป็นตัวลบ ถ้าวันตัวต้ังจำานวนน้อยกว่าให้ยมืทีเ่ดือนมา 1 เดือน (30 วัน) 
ถา้ตัวตั้งเดือนน้อยกว่าตัวลบให้ยืมที่ปี 1 ปี (12 เดือน)

  3.2  เริ่มประเมินพัฒน�ก�รจ�กด้�นใดก่อนก็ได ้ที่ตรงกับช่วงอ�ยุจริงของเด็ก           
    3.2.1  ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง   ผ่าน เมื่อเด็กประเมินผ่าน         
          3.2.2  ในกรณีที่เด็กประเมินไม่ผา่น ให้ใส่เครื่องหมาย     ลงในช่อง  ไม่ผ่าน
    3.2.3  ในช่วงอายุใดที่มีข้อประเมิน 2 หรือ 3 ข้อ หากเด็กไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าไม่ผ่านในช่วงอายุนั้น
  3.3  ในกรณีที่มีก�รประเมินเพื่อติดต�มพัฒน�ก�รในครั้งต่อไป ให้เริ่มต้นประเมินข้อที่เด็กประเมินไม่ผ่�น ในครั้งที่ผ่�นม�
	 หมายเหตุ	:		-	 เม่ือประเมินเด็กในท้องถ่ินท่ีใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	 ผู้ประเมินจะต้องท�าความเข้าใจ	 ใช้ค�าพูด	 และ/หรือวัสดุทดแทนท่ีเหมาะสม 

ในการประเมินเด็ก
	 	 	 	 	 -	 ข้อทดสอบทุกข้อได้มีการทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยความสามารถของเด็กไทยอย่างน้อยร้อยละ	75	สามารถท�าได้
	 	 	 	 	 -	 ข้อทดสอบท่ีมีเกณฑ์ผ่านเป็นจ�านวนคร้ัง	 เช่น	 ....อย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 คร้ัง	 หมายถึง	 ให้โอกาสเด็กได้ทดสอบ	 3	 คร้ัง	 หากผ่านแล้วคร้ังต่อไป 

ไม่ต้องทดสอบ
 4. ขั้นตอนสรุป : เมื่อประเมินพัฒนาการเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินและให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ดังนี้
  4.1 กรณีประเมินแล้วพบว่าสมวัย ให้แนะนำาพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่อไปตามคู่มือฯ
  4.2  กรณีที่เด็กประเมินแล้วพบว่าไม่สมวัย ผู้ประเมินให้คำาแนะนำาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามคู่มือฯ ในข้อทักษะที่เด็กไม่ผ่านการประเมินบ่อย ๆ 
หลังจากนั้นอีก 1 เดือน กลับมาประเมินซำ้า
  4.3 กรณีประเมินซำ้า หลังจากการกระตุ้นแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กในการส่งต่อ เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล (รพช./รพท./
รพศ./รพ.จิตเวช) พร้อมใบส่งตัว

   ปี เดือน วัน
วันที่ทำ�ก�รประเมิน 2556 3 5
วัน เดือน ปีเกิด 2551 8 10
เด็กอ�ยุ   4 6  25

   ปี เดือน วัน
วันที่ทำ�ก�รประเมิน 2557 3 15
วัน เดือน ปีเกิด 2554 2 27
เด็กอ�ยุ   3 0 18

ตัวอย่�งที ่1  ตัวอย่�งที ่2
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กุญแจสู่คว�มสำ�เร็จ 
  • รักลูกแสดงออกอย่างสมำ่าเสมอในการดูแลเด็กทุก ๆ วันตั้งแต่การกิน นอน เล่น ออกกำาลังกาย และเรียนรู้ที่เหมาะสมถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
 • ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
 • การเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
 • เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การจับต้อง การเล่น การทำาตามแบบอย่าง และลองทำา พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทารก เล่น เล่าเรื่องสิ่งที่กำาลังทำากับเด็ก 
               เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้ชวนดูสิ่งต่างๆ รอบตัว ดูรูป การมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ตรงอ่ืน ๆ 
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชี้ชวนกันสนทนาและให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
 • ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือทำาร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวาจา
 • เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของเล่น การทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอ่ืน การไม่ทุบตีทำารา้ย
               คนอ่ืน เป็นต้น
 • โทรทัศน์หรือสื่อทำานองเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอายุตำ่ากว่า 2 ปี และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีสำาหรับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทำา และควรชี้แจงเมื่อเด็กทำาผิดพลาด เปล่ียนเป็นให้กำาลังใจ เมื่อเด็กพยายาม 
ทำาสิ่งที่พึงปรารถนา และชมเชย เมื่อเด็กทำาได้ เด็กจะค่อย ๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษาคำาพูดตามแบบที่พ่อแม่ปฏิบัติ
ข้อควรคำ�นึงในก�รฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็ก
 การฝึกทักษะเด็กมีเปา้หมายส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย สามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพแวดล้อมจริง โดยควรคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 • คำาพูดที่ใช้ควรง่าย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวา
 • ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3 - 5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ทำา ให้พูดซำ้า (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กทำาจนเสร็จ
 • ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จำาเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กทำาได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
  -  ทางกาย :  จับมือทำา แตะข้อศอกกระตุ้น
  -  ทางวาจา :  บอกให้เด็กลองทำาดู หากจำาเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธี ทีละขั้น  
  -  ทางท่าทาง :  ชี้ ผงกศีรษะ ส่ายหนา้ ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่น เมื่อบอกให้เด็กชี้แปรงสีฟัน แต่เด็กจะชี้แก้วนำ้า ให้ใช้มือปิดแก้วนำ้า เพื่อให้เด็กรู้
ว่าจะต้องชี้แปรงสีฟัน
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กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง
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 เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปล่ียนข้อความแบบต่าง ๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็กรู้จักสิ่งที่แตกต่างกัน การให้แรงเสริมควรให้ทันทีเมื่อเด็กทำาได้ถูกต้อง 
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อให้เด็กทำาได้หรือเด็กทำาได้เอง เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
  1. แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
  2. ควรให้แรงเสริมบ่อย ๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
  3. การลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กทำาได้ สังเกตว่าเด็กมีความพอใจรู้สึกดีในสิ่งที่ตนทำาได้ จึงไม่จำาเป็นต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอก
  4. การให้รางวัล เช่น การแสดงความเอาใจใส่ ยิ้ม กอด ปรบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็กตั้งใจทำาหรือทำาสำาเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ต่างกับ
การให้สินบนและการขู่เข็ญบังคับให้ทำา

”ควรใช้การสอนโดยอธิบายอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น”
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

แรกเกิด -
1 เดือน

1

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

2

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

3

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

ท่านอนควำ่ายกศีรษะและหัน
ไปขา้งใดข้างหนึ่งได้  (GM)

มองตามถงึก่ึงกลางลำาตัว (FM)

อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง

สะดุ้งหรือเคล่ือนไหวร่างกาย 
เมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ 
(RL)

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่าบนเบาะนอน 
แขนทั้งสองข้างอยู่หน้าไหล่ สังเกตเด็ก 
ยกศีรษะ
ผ่�น : เด็กสามารถยกศีรษะและหันไป 
ข้างใดข้างหนึ่งได้

จดัให้เด็กอยูใ่นท่านอนหงาย ถอืลูกบอลผ้า
สีแดงห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. 
ขยับลูกบอลผ้าสีแดงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก
สนใจ แล้วเคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงช้าๆ 
ไปทางด้านข้างลำาตัวเด็กข้างใดข้างหนึ่ง 
เคล่ือนลูกบอลผ ้า สีแดงกลับมาที่ จุด
กึ่งกลางลำาตัวเด็ก
ผ่�น : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง จาก
ด้านขา้งถึงระยะกึ่งกลางลำาตัวได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. อยู ่ห ่างจากเด็กประมาณ 60 ซม. 
เรียกชื่อเด็กจากด้านข้างทีละข้างทั้งซ้าย 
และขวา โดยพูดเสียงดังปกติ 
ผ่�น : เด็กแสดงการรับรู้ด้วยการกะพริบ
ตา สะดุ้ง หรือเคลื่อนไหวร่างกาย

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่า เขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็ก ระยะ
ห่างประมาณ 30 ซม. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อย ๆ เคลื่อนของ
เล่นมาทางด้านซา้ยหรือขวา เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม ถา้เด็กทำา
ไม่ได้ช่วยประคองศีรษะเด็กให้หันตาม ทำาซำ้าอีกครั้งโดยเปล่ียนให้
เคลื่อนของเล่นมาทางด้านตรงขา้ม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็กห่างจาก 
หน้าเด็กประมาณ 20 ซม. 
2. เรียกให้เด็กสนใจ โดยเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กสนใจมองให้เคล่ือน
หรอืเอียงหน้าไปทางด้านข้างลำาตัวเด็กอย่างช้าๆ เพือ่ให้เด็กมองตาม
3. ถ้าเดก็ไม่มองให้ช่วยเหลือโดยการประคองหน้าเดก็ให้มองตาม
4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม
ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : อุปกรณ์ทีม่สีีสดใส เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย เรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจาก 
ด้านข้างทีละข้างทั้งข้างซ้ายและขวาโดยพูดเสียงดังกว่าปกติ
2. หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวให้ยิ้มและสัมผัสตัวเด็ก ลดเสียงพูดคุย
ลงเรื่อย ๆ จนให้อยู่ในระดับปกติ

ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน
https://youtu.be/GapgV-TiH54
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

แรกเกิด -
1 เดือน

1 - 2

4

ผ่าน


ไม่ผ่าน 
5

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

6

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

ส่งเสียงอ้อแอ้ (EL)

มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วนิาที 
(PS)

ท่านอนควำ่า ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 
45 องศา นาน 3 วินาที  (GM)

อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง

สังเกตว่าเด็กส่งเสียงอ้อแอ้ในระหว่าง
ทำาการประเมิน หรือถามจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง
ผ่�น :  เด็กทำาเสียงอ้อแอ้ได้

อุ้มเด็กให้ห่างจากหน้าพ่อแม่ผู้ปกครอง
หรือผู้ประเมินประมาณ 30 ซม. ยิ้มและ
พูดคุยกับเด็ก
ผ่�น : เด็กสามารถมองจ้องหน้าได้
อย่างน้อย 1 วินาที

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่า ข้อศอกงอ มือ
ทัง้สองข้างวางทีพ่ืน้ เขย่ากรุง๋กริง๋ด้านหน้า
เด็ก แล้วเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็ก
มองตาม

ผ่�น : เด็กสามารถยกศีรษะขึ้นได้
45 องศา นาน 3 วินาที อย่างน้อย 2 ครั้ง

อุ้มหรอืสัมผัสตัวเด็กเบา ๆ  มองสบตา แล้วพดูคุยกับเด็กด้วยเสียงสูง ๆ  
ตำ่า ๆ เพื่อให้เด็กสนใจและหยุดรอให้เด็กส่งเสียงอ้อแอ้ตอบ

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก 
2. สบตา พูดคุย ส่งเสียง ยิ้ม หรือทำาตาลักษณะต่าง ๆ เช่น ตาโต 
กะพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจมอง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่า ข้อศอกงอ 
2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็กพดูคุยกับเด็ก
ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรอืผู้ดูแลเด็กขึน้ด้านบนเพือ่ให้เด็กเงยหน้าจนศีรษะยกขึน้ นบั 1, 2  
ค่อย ๆ  เคลือ่นหน้าพ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็ลงมาอยูต่รงหน้า
เด็กเหมือนเดิม  
3. เคล่ือนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้สูงขึ้น จนเด็กยก
ศีรษะตามได้ในแนว 45 องศา และนับ 1, 2, 3  
4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม
ของเล่นทีใ่ช้แทนได้ : อปุกรณ์ท่ีมสีีและเสียง เช่น กรุง๋กริง๋ทำาด้วยพลาสตกิ/
ผ้า ลูกบอลยางบบี/สัตว์ยางบบี ขวดพลาสตกิใส่เมด็ถัว่/ทรายพนัให้แน่นช่วงอายุ 1 - 2 เดือน

https://youtu.be/MsLe0DIVSZ4
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อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1 - 2

7

ผ่าน


ไม่ผ่าน 
 

 

8

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

มองตามผ่านก่ึงกลางลำาตัว 
(FM)

อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง

มองหน ้าผู ้พูดคุย ได ้นาน 
5 วินาที (RL)

1. จัดให้เด็กอยูใ่นท่านอนหงาย ถอืลูกบอล
ผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. โดย 
ให้อยู่เยื้องจุดกึ่งกลางลำาตัวเด็กเล็กน้อย
2. กระตุ้นให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอลผ้า 
สีแดง
3. เคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงผ่านจุดก่ึงกลาง 
ลำาตัวเด็กไปอีกด้านหนึ่งอย่างช้า ๆ

ผ่�น : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง ผ่าน
จุดก่ึงกลางลำาตัวได้ตลอด โดยไม่หนัไปมอง
ทางอ่ืน

1. จัดให ้เด็กอยู ่ ในท่านอนหงายหรือ 
อุ้มเด็กให้ใบหน้าผู้ประเมินห่างจากเด็ก
ประมาณ 60 ซม.
2. พูดคุยกับเ ด็กในขณะที่ เ ด็กไม ่ ได ้ 
มองหน้าผู้ประเมิน
ผ่�น : เด็กหนัมามองหน้าผู้พดูได้อย่างน้อย 
5 วินาที

1. จัดให้เด็กอยูใ่นท่านอนหงาย ยืน่ใบหน้าห่างจากหน้าเด็กประมาณ 
20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองหนา้และเคลื่อนใบหน้าผ่านกึ่งกลางลำาตัว
เพื่อให้เด็กมองตาม 
2. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตาม หลังจากที่เด็ก
สามารถมองตามใบหน้าได้แล้ว ให้ถือของเล่นที่มีสีสดใสห่างจาก 
หนา้เด็กประมาณ 20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองที่ของเล่น และเคลื่อน 
ของเล่นผ่านกึ่งกลางลำาตัวเพื่อให้เด็กมองตาม     
3. เม่ือเด็กมองตามได้ดีแล้ว ควรเพิ่มระยะห่างของใบหน้า หรือ 
ของเล่นจนถึงระยะ 30 ซม.
ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : อุปกรณ์ทีม่สีีสดใส เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก ให้หน้าห่างจากเด็ก
ประมาณ 60 ซม. 
2. สบตาและพูดคุยหรือทำาทา่ทางให้เด็กสนใจ เช่น ทำาตาโต ขยับ
ริมฝีปาก ยิ้ม หัวเราะ 
3. หยิบของเล่นสีสดใสมาใกล้ ๆ หน้า กระตุ้นให้เด็กมองของเล่น
และมองหน้า เมื่อเด็กมองแล้วให้นำาของเล่นออก

วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก กับพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ผ่าน


ไม่ผ่าน 

ทำาเสียงในลำาคอ (เสียง “อู” 
หรือ “อา” หรือ “อือ”) อย่าง
ชัดเจน (EL)

ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ 
เมื่อพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือ 
ผู้ประเมินยิ้มและพูดคุยด้วย 
(PS)

ท่านอนควำ่ายกศีรษะและอก
พ้นพื้น (GM)

อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง 

ฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่ห่างจาก
เด็กประมาณ 60 ซม. หรือถามจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กทำาเสียง 
“อู” หรือ “อือ” หรือ “อา” ได้หรือไม่
ผ่�น : เด็กทำาเสียงอู หรือ อือ หรือ อา 
อย่างชัดเจน

จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายพร้อมก้มหน้า 
ไปใกล้เด็ก ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก โดย 
ไม่แตะต้องตัวเด็ก
ผ่�น : เด็กสามารถยิ้มตอบหรือส่งเสียง 
ตอบได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่าบนพื้นราบ
2. เขย่ากรุ๋งกริ๋งด้านหน้าเด็กเพื่อให้เด็ก
สนใจ แล้วเคล่ือนขึน้ด้านบน กระตุ้นให้เด็ก
มองตาม 

ผ่�น : เด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขน 
ยันกับพื้นพยุงตัวไว้อย่างน้อย 5 วินาที      

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็ก
2. ยื่นหนา้เข้าไปหาเด็ก สบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ แล้วทำาเสียง 
อู หรือ อือ หรือ อา ในลำาคอให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้
เด็กส่งเสียงตาม
3. เมือ่เด็กออกเสียงได้ ให้ยืน่หน้าห่างจากเด็กเพิม่ขึน้จนถงึประมาณ 
60 ซม.

อุ้มเด็กอยู่ในท่านอนหงาย มองตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อมกับพูด 
คุยกับเด็กเป็นคำาพดูส้ัน ๆ  ซำา้ ๆ  ช้า ๆ  เช่น “ว่าไงจ๊ะ.. (ชือ่ลูก)..คนเก่ง” 
“ย้ิมซิ” “เด็กดี” “.. (ช่ือลูก)..ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ” หยุดฟังเพื่อ 
รอจังหวะให้เด็กยิม้หรอืส่งเสียงตอบ

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่า ข้อศอกงอ 
2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็กพดูคุยกับเด็ก
ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็กขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะ โดยมือยันพื้นไว้
แขนเหยียดตรงและหนา้อกพ้นพื้น
3. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม  
ของเล่นที่ใช้แทนได ้:  
อุปกรณ์ทีม่สีีและเสียง เช่น กรุง๋กริง๋ทำาด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยาง
บีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น  ช่วงอายุ 3 - 4 เดือน

https://youtu.be/qxm0bNV1tPw



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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มองตามส่ิงของที่เคล่ือนที่ได้
เป็นมุม 180 องศา (FM)

อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสีแดง

หันตามเสียงได้ (RL)

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. ถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ 30 ซม.
3. กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
4. เคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนวโค้ง 
ไปทางด้านขวาหรอืด้านซ้ายของเด็กอย่าง
ช้า ๆ แล้วเคลื่อนกลับมาทางด้านตรงข้าม 
ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง
ผ่�น :  เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดงได ้
180 องศา อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้ม 
นั่งตัก หันหน้าออกจากผู้ประเมิน
2. เขย่ากรุ๋งกริ๋งด้านซ้ายและขวาของตัว
เด็กทลีะข้างโดยห่างประมาณ 60 ซม. และ
ไม่ให้เด็กเห็น

ผ่�น :  เดก็หันตามเสียงและมองทีก่รุ๋งกร๋ิงได้

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็กอยู่ในแนวกึ่งกลางลำาตัว 
2. ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม. 
(1 ไม้บรรทัด)
3. เรียกชื่อเด็กเพื่อกระตุ้นเด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนหน้า
พ่อแม ่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กอยา่งช้า ๆ  เปน็แนวโคง้ไปทางดา้นซา้ย
4. ทำาซำา้โดยเปล่ียนเป็นเคล่ือนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็ก
จากทางด้านซา้ยไปด้านขวา
5. ถ้าเด็กยังไม่มองตาม ให้ช่วยประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้ามา
มองตาม
6. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม
ของเล่นท่ีใช้แทนได้ :  อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กนั่งบนตักโดยหันหน้า
ออกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
2. เขย่าของเล่นให้เด็กดู
3. เขย่าของเล่นทางด้านข้าง ห่างจากเด็กประมาณ 30 – 45 ซม. และ
รอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง
4. จากนั้นให้พูดคุยและยิ้มกับเด็ก ถ้าเด็กไม่หันมามองของเล่น 
ให้ประคองหน้าเดก็เพือ่ให้หันตามเสียงค่อย ๆ  เพิม่ระยะห่างจนถงึ 60 ซม.
ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : อปุกรณ์ท่ีมสีีและเสียง เช่น กรุง๋กริง๋ทำาด้วยพลาสตกิ/
ผ้า ลูกบอลยางบบี/สัตว์ยางบบี ขวดพลาสตกิใส่เมด็ถัว่/ทราย พนัให้แน่น  



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ทำาเสียงสูง ๆ ตำ่า ๆ เพื่อแสดง
ความรู้สึก (EL)

ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย (PS)

ยันตัวขึ้นจากท่านอนควำ่าโดย
เหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้ 
(GM)

อุปกรณ ์: กรุ๋งกริ๋ง

ในระหว่างทีป่ระเมนิ สังเกตว่าเด็กส่งเสียง
สูง ๆ ตำ่า ๆ ได้หรือไม่ หรือถามพ่อแม ่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ผ่�น : เด็กส่งเสียงสูง ๆ ตำ่า ๆ เพื่อแสดง
ความรู้สึกอย่างน้อย 2 ความรู้สึก

สังเกตขณะอยู ่ กับเด็กหรือถามพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กยิ้มทัก 
คนที่คุ้นเคยก่อนได้หรือไม่”

ผ่�น : เด็กยิ้มทักพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 
ผู้ดูแลเด็ก หรือคนที่คุ้ยเคยก่อนได้

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่า เขย่ากรุ๋งกร๋ิง 
ด้านหน้าเด็ก กระตุ้นให้เด็กมองสนใจ 
แล้วเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็ก 
มองตาม

ผ่�น : เด็กสามารถใช้ฝา่มือทั้งสองข้างยัน
ตัวขึ้นจนข้อศอกเหยียดตรง ท้องและ
หน้าอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น

มองสบตาเด็ก และพูดด้วยเสียงสูง ๆ ตำ่า ๆ เล่นหัวเราะกับเด็ก หรือ
สัมผัสจุดต่าง ๆ  ของร่างกายเด็ก เช่น ใช้นิว้สัมผัสเบา ๆ  ทีฝ่่าเท้า ท้อง 
เอว หรือใช้จมูกสัมผัสหน้าผาก แก้ม จมูก ปากและท้องเด็ก โดยการ
สัมผัสแต่ละครั้งควรมีจังหวะหนักเบาแตกต่างกันไป

1. ยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อทำากิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กทุกครั้ง
2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ้นเคย เช่น ปู่ ยา่ ตา ยาย พ่อแม่ ผู้ปกครองยิ้ม
ทักคนที่คุ้นเคยให้เด็กดู
3. พดูกระตุ้นให้เด็กทำาตาม เช่น “ยิม้ให้คุณพ่อซลูิก” “ยิม้ให้.....ซลูิก” 

วัตถุประสงค์ : สร้างเสริมอารมณ์ดี

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควำ่า 
2. ถือของเล่นไว้ด้านหนา้เหนือศีรษะเด็ก
3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วเคล่ือนของเล่นให้สูงขึ้นเหนือ
ศีรษะอย่างช้า ๆ  เพือ่ให้เด็กยกศีรษะตาม โดยมอืยนัพืน้ไว้ แขนเหยยีด
ตรงจนหน้าอกและท้องพ้นพื้น

ของเล่นที่ใช้แทนได ้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋งทำาด้วย
พลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/
ทราย พันให้แน่น  ช่วงอายุ 5 - 6 เดือน

https://youtu.be/loDZZ90-Rzg



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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เอ้ือมมือหยิบ และถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในทา่นอนหงาย (FM)

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง 

หันตามเสียงเรียก (RL)

เลียนแบบการเล่นทำาเสียงได้ 
(EL)

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือกรุ๋งกริ๋ง
ให้ห่างจากตัวเด็กประมาณ 20 - 30 ซม. 
ทีจุ่ดก่ึงกลางลำาตัวอาจกระตุ้นให้เด็กสนใจ
และหยิบกรุ๋งกริ๋งได้
ผ่�น :  เดก็สามารถเอ้ือมมอืข้างใดข้างหนึง่
ไปหยิบและถือกรุ๋งกริ๋งได้ (อาจจะมีการ
เคล่ือนไหวแบบสะเปะสะปะเพื่อหยิบ 
กรุ๋งกริ๋ง)

อยู่ข้างหลังเด็กเยื้องไปทางซ้ายหรือขวา 
ห่างจากเด็กประมาณ 20 - 30 ซม. ใช้มือ
ป้องปากแล้วพูดคุยและเรียกเด็กหลาย ๆ 
ครัง้ และทำาซำา้โดยเยือ้งไปอีกด้านตรงข้าม

ผ่�น : เด็กหันตามเสียงเรียกหรือเสียง 
พูดคุย

ใช้ปากทำาเสียงให้เด็กดู เช่น จุ๊บ หรือ ถาม
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็ก
สามารถขยับปากทำาเสียง จุ๊บ ได้หรือไม่ 

ผ่�น : เด็กสามารถเลียนแบบการเล่นทำา
เสียงตามได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย เขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเด็ก 
ในระยะที่เด็กเอ้ือมถึง 
2. ถ้าเด็กไม่เอ้ือมมือออกมาคว้าของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะเบา ๆ 
ที่หลังมือเด็ก หรือจับมือเด็กให้เอ้ือมมาหยิบของเล่น ทำาซำ้าจนเด็ก
สามารถเอ้ือมมือมาหยิบของเล่นได้เอง
3. อาจแขวนโมบายในระยะทีเ่ด็กเอ้ือมถงึ เพือ่ให้เด็กสนใจคว้าหยบิ
ของเล่นทีใ่ช้แทนได้ : อปุกรณ์ท่ีมสีีและเสียง เช่น กรุง๋กริง๋ทำาด้วยพลาสตกิ/
ผ้า ลูกบอลยางบบี/สัตว์ยางบบี ขวดพลาสตกิใส่เมด็ถัว่/ทราย พนัให้แน่น  

1. ให้เด็กนั่งบนเบาะนอน 
2. พยุงอยู่ด้านหลังระยะหา่งตัวเด็ก 30 ซม. พูดคุยกับเด็กด้วยเสียง
ปกติ รอให้เด็กหันมาทางทิศของเสียง ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก (ขณะ
ฝึกอย่าให้มีเสียงอ่ืนรบกวน) 
3. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กหนัตามเสียงจนเด็กสามารถหนั
ตามเสียงได้เอง ถ้าเด็กยงัไม่หนัให้พดูเสียงดังขึน้ เมือ่หนัมองลดระดับ
เสียงลงจนเสียงปกติ

1. สบตาและพดูคยุกับเดก็ ใช้รมิฝีปากทำาเสยีง เช่น “จุ๊บจุ๊บ” เดาะลิน้ 
หรือจับมือเด็กมาไว้ที่ปากแล้วขยับตีปากเบา ๆ กระตุ้นให้ออกเสียง 
“วา..วา” ให้เด็กดูหลาย ๆ  ครัง้ แล้วรอให้เด็กทำาตาม จนเด็กสามารถ
เลียนแบบได้ 
2. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่มีเสียงสูง ๆ ตำ่า ๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง 
เพลงเป็ด เป็นต้น
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สนใจฟังคนพูดและสามารถ
มองไปที่ของเล่นที่ผู ้ทดสอบ
เล่นกับเด็ก (PS)

อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า

นั่งได้มั่นคง และเอ้ียวตัวใช้มือ
เล่นได้อย่างอิสระ (sit stable) 
(GM)

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

นั่งหันหน้าเข้าหาเด็กแล้วเรียกชื่อเด็ก 
เมื่อเด็กมองแล้วหยิบตุ๊กตาผ้าให้เด็กเห็น
ในระดับสายตาเด็ก กระตุ้นให้เด็กสนใจ
ตุ๊กตาผ้าด้วยคำาพูด ถ้าเด็กทำาไม่ได้ใน 
ครั้งแรก ให้ทำาซำ้าได้รวมไม่เกิน 3 ครั้ง

ผ่�น : เด็กสบตากับผู้ประเมิน และมองที่
ตุ๊กตาผ้าได้นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 
ใน 3 ครั้ง

1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง
2. วางกรุ ๋งกริ๋งไว้ด้านข้างเยื้องไปทาง 
ด้านหลัง กระตุ้นให้เด็กสนใจหยิบกรุ๋งกริ๋ง

ผ่�น : เด็กสามารถนั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัว 
หรอืหมนุตัวไปหยบิกรุง๋กริง๋แล้วกลับมานัง่
ตัวตรงอีก

1. จัดเด็กนั่งหันหน้าเขา้หาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
2. เรียกชื่อและสบตา พูดคุยกับเด็กเมื่อเด็กมองสบตาแล้ว นำาของ
เล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุยกับเด็กเก่ียวกับของเล่น เช่น  
“วันนี้แม่มีพี่ตุ๊กตามาเล่นกับหนู พี่ตุ๊กตามีผมสีนำ้าตาลใส่ชุดสีเขียว”

ของเล่นที่ใช้แทนได ้: ของเล่นใด ๆ ก็ได้ที่เด็กสนใจหรือคุ้นเคยที่มี 
ในบ้าน เช่น ลูกบอล รถ หนังสือภาพ ตุ๊กตาอ่ืน ๆ 

1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง วางของเล่นไว้ที่พื้นทางด้านข้างเยื้องไป 
ด้านหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอ้ือมถึง
2. เรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่นเพื่อจะได้เอ้ียวตัวไปหยิบของเล่น 
ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้เล่ือนของเล่นใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วช่วยจับ
แขนเด็กให้เอ้ียวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ทำาอีกขา้งสลับกันไป จนเด็ก
หยิบได้เอง

ของเล่นที่ใช้แทนได ้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋งทำาด้วย
พลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/
ทราย พันให้แน่น  

ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน
https://youtu.be/37Ntmiq91L4
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ยืนเกาะ เครื่องเรือนสูงระดับ
อกได้ (GM)

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2 - 3 วินาที (FM)
อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพ

เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ (RL)

1. วางกรุ๋งกริ๋งไว้บนเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ
หรือเก้าอ้ี
2. จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน
3. กระตุ้นให้เด็กสนใจที่กรุ๋งกริ๋ง

ผ่�น : เด็กสามารถยืนเกาะเครื่องเรือน 
ได้เอง อย่างน้อย 10 วินาที โดยใช้แขนพยงุ
ตัวไว้และสามารถขยับขาได้

จัดเด็กนั่งบนตัก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็กเปิดหนังสือ ชี้ชวนและพูดกับ
เด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ๆ

ผ่�น : เด็กจ้องมองที่รูปภาพขณะที่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดด้วยเป็นเวลา 
2 - 3 วินาที

1. ให้เดก็เล่นอย่างอิสระ ผู้ประเมนิอยูห่่าง
จากเด็ก
2. ประมาณ 120 ซม. แล้วเรียกชื่อเด็ก
ด้วยเสียงปกติ
ผ่�น : เด็กสามารถตอบสนองโดยหันมา
มองผู้ประเมิน

1. จัดเด็กให้ยืนเกาะพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก/เครื่องเรือน
2. จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปล่ียนจับที่เข่า แล้วจึงจับมือเด็ก 
เกาะที่เครื่องเรือน
3. เมือ่เด็กเริม่ทำาได้ ให้เด็กยนืเกาะเครือ่งเรอืนเอง โดยไม่ใช้หน้าอก
พิง หรือท้าวแขนเพื่อพยุงตัว
4. คอยอยู่ใกล้ ๆ เดก็ อาจเปิดเพลงแล้ว กระตุน้ให้เต้นตามจังหวะเพลง
ของเล่นทีใ่ช้แทนได้ : อปุกรณ์ท่ีมสีีและเสียง เช่น กรุง๋กริง๋ทำาด้วยพลาสตกิ/
ผ้า ลูกบอลยางบบี/สัตว์ยางบบี ขวดพลาสตกิใส่เมด็ถัว่/ทราย พนัให้แน่น  

1. อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดู
รูปภาพในหนังสือ  
2. หากเด็กยงัไม่มอง ให้ประคองหน้าเด็กให้มองทีร่ปูภาพในหนงัสือ

หนังสือที่ใช้แทนได้ : หนังสือเด็กที่มีรูปภาพชัดเจน

เรียกชื่อเด็กด้วยนำ้าเสียงปกติบ่อย ๆ  ในระยะห่างประมาณ 120 ซม. 
ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กเป็นประจำา ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้ว 
ให้ประคองหน้าเด็กให้หันมามองจนเด็กสามารถทำาได้เอง
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เลียนเสียงพูดคุย (EL)

เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้และมองหา
หน้าของผู้เล่นได้ถูกทิศทาง 
(PS)
 
อุปกรณ์ : ผ้าขนาด 30x30 ซม. 
มีรูอยู่ตรงกลาง

ถามพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก 
หรอืสังเกตระหว่างประเมนิว่าเด็กทำาเสียง 
เลียนเสียงพูดหรือไม่
ผ่�น : เด็กเลียนเสียงที่แตกต ่างกัน 
อย่างน้อย 2 เสียง เช่น จา มา ปา ดา อู ตา  

1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน
2. ใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหนา้ตนเอง
3. โผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครั้งพร้อมกับ
พูด “จ๊ะเอ๋” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูด
คำาว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่าน 
รผู้าว่าเด็กจ้องมองด้านทีผู้่ประเมนิเคยโผล่
หนา้ได้หรือไม่

 
ผ่�น : เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่
หน้าออกไป หรอืเด็กรูจั้กซ่อนหน้าและเล่น
จ๊ะเอ๋กับผู้ประเมิน 

พูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น 
จา มา ปา ดา อู ตา หรือออกเสียงตามทำานองเพลง หรือร้องเพลง 
เช่น เพลงจับปูดำา  

1. เล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็กโดยใช้มือปิดหน้าหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้
ผ้าปิดหน้าเล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็ก
2. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าผืนเล็ก ๆ 
บังหน้าไว้ โผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้าด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับ
พูดว่า “จ๊ะเอ๋” หยดุรอจังหวะเพือ่ให้เด็กหนัมามองหรอืยิม้เล่นโต้ตอบ
ฝึกบ่อย ๆ จนกระทั่งเด็กสามารถยื่นโผล่หนา้ร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้
3. ซ่อนของเล่นไว้ใต้ผืนผ้าแล้วให้เด็กหาโดยเริม่จากซ่อนไว้บางส่วน 
แล้วค่อยซ่อนทั้งชิ้น เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและความจำา

สิ่งที่ใช้แทนได ้: ผ้าขนหนู ผา้เช็ดตัว กระดาษ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความจำา
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ลุกขึ้นนั่งได้จากทา่นอน (GM)
 
อุปกรณ์ : สิ่งที่กระตุ ้นให้ 
เด็กสนใจอยากลุกขึ้นนั่ง เช่น 
ลูกบอล หรือ กรุ๋งกริ๋ง

1. จัดให้เดก็อยู่ในท่านอนหงายหรือนอนควำา่
2. กระตุ้นให้เด็กลุกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอล
กระตุ้น หรือ ตบมือ/ใช้ท่าทางเรียก

ผ่�น : เด็กสามารถลุกขึ้นนั่งจากท่านอน 
ได้เอง

1. จัดเด็กในท่านอนควำ่า จับเข่างอทั้ง 2 ขา้ง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง 
ยันพื้น

2. กดทีส่ะโพกเด็กทัง้สองข้าง เพือ่ให้เด็กยนัตัวลุกขึน้มาอยูใ่นท่านัง่
 

 

ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางบีบ 
ของเล่นที่เขย่าแล้วมีเสียงดังคล้ายกรุ๋งกริ๋ง ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/
ทราย พันให้แน่น  

ช่วงอายุ 9 เดือน
https://youtu.be/cabDO9uiTgE
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ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่อง
เรือนสูงระดับอก (GM)
 
อุปกรณ์ : ส่ิงที่กระตุ ้นให้ 
เด็กสนใจอยากเกาะยืน เช่น 
ลูกบอล หรือ กรุ๋งกริ๋ง

หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้
มือละชิ้น (FM)

อุปกรณ์ : ก้อนไม้ส่ีเหล่ียม
ลูกบาศก์ 2 ก้อน

จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน พร้อมทั้งวาง
ลูกบอล หรือกรุ๋งกริ๋งไว้ให้เด็กเล่น
 

ผ่�น : เด็กสามารถยนือยูไ่ด้โดยใช้มอืเกาะ
ที่เครื่องเรือน ไม่ใช้หน้าอกพิง หรือแขน
ท้าวเพื่อพยุงตัว

วางก้อนไม้ลงบนพื้นพร้อมกับบอกให้เด็ก
หยิบก้อนไม้
หมายเหตุ	:	หากเด็กไม่หยิบสามารถกระตุ้น
ให้เด็กสนใจโดยการเคาะก้อนไม้
ผ่�น : เดก็สามารถหยบิก้อนไม้ทัง้สองก้อน
ขึ้นพร้อมกัน หรือทีละก้อนก็ได้ และถือ
ก้อนไม้ไว้ในมือข้างละ 1 ก้อน ทั้งสองข้าง

1. จัดเด็กให้ยืนเกาะเครื่องเรือน 
2.  จับทีส่ะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปล่ียนจับทีเ่ข่า แล้วจึงจับมอืเด็กเกาะ
ที่เครื่องเรือน

3.  เมื่อเด็กเริ่มทำาได้ ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้หนา้อก
พิง หรือแขนทา้วเพื่อพยุงตัว
4. อาจเปิดเพลงกระตุ้นให้เด็กยนืได้นานหรอืเต้นตามจังหวะแต่ต้อง
คอยอยู่ใกล้ ๆ เพื่อระวังอันตราย
ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางบีบ 
ของเล่นท่ีเขย่าแล้วมเีสียงดงัคล้ายกรุง๋กริง๋ ขวดพลาสตกิใส่เมด็ถัว่/ทราย 
พันให้แน่น  

1. นำาวัตถุสีสดใสขนาดประมาณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน 
(ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น) 
2. เคาะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กหยิบ
3. ถา้เด็กไม่หยิบ ช่วยจับมือเด็กให้หยิบ
วัสดุที่ใช้แทนได ้: กล่องเล็ก ๆ หรือวัสดุท่ีปลอดภัยมีขนาดพอดีมือเด็ก
ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เช่น ลูกปิงปอง มะนาวผลเล็ก 
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ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอ่ืน ๆ 
หยิบของขึ้นจากพื้น (FM)

อุปกรณ์ : วัตถุชิ้นเล็ก ขนาด 
2 ซม.

ทำาตามคำาส่ังง่าย ๆ เมื่อใช้
ทา่ทางประกอบ (RL)

1. วางวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้นบนพื้น โดยให้อยู่
ในระยะที่เด็กเอ้ือมมือไปหยิบได้ง่าย
2. บอกเด็กให้หยิบวัตถุ หรือแสดงให้เด็ก
ดูก่อน

ผ่�น : เด็กหยิบวัตถุขึ้นจากพื้นได้โดยใช ้
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอ่ืน ๆ (ไม่ใช่หยิบขึ้น
ด้วยฝ่ามือ)

สบตาเด็ก แล้วบอกให้เด็กโบกมือหรือ
ตบมอื โดยใช้ท่าทางประกอบ เช่น โบกมอื
 
ผ่�น : เด็กสามารถทำาท่าทางตามคำาส่ัง 
ง่าย ๆ ที่มีท่าทางประกอบ เช่น โบกมือ 
บ๊ายบาย ตบมือ หรือยกมือสาธุ แม้ยัง 
ไม่สมบูรณ์

1. นำาวัตถุสีสดใส เช่น ก้อนไม้ เชือก หรืออาหารชิ้นเล็ก ๆ 
เช่น แตงกวา ขนมปัง วางตรงหน้าเด็ก 
2. หยิบของให้เด็กดู แล้วกระตุ้นให้เด็กหยิบ
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ ช่วยจับมือเด็ก ให้หยิบสิ่งของหรืออาหาร
ชิ้นเล็ก ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทำาได้เอง 
4. ควรระวังไม่ให้เด็กเล่นหรือหยิบของที่เป็นอันตรายเข้าปาก 
เช่น กระดุม เหรียญ เม็ดยา เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ เป็นต้น

ของท่ีใช้แทนได้ : ของกินชิน้เล็ก ทีอ่่อนนุม่ ละลายได้ในปากไม่สำาลัก 
เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

1. เล่นกับเด็กโดยใช้คำาสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับทำา 
ท่าทางประกอบ ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กทำาได้
2. ถ้าเด็กไม่ทำา ให้จับมือทำาและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงโดย
เปล่ียนเป็นจับข้อมอื จากนัน้เปล่ียนเป็นแตะข้อศอก เมือ่เริม่ตบมอืเอง
ได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง เป็นบอกให้ทำาอย่างเดียว
3. เล่นทำาท่าทางประกอบเพลง ฝึกการเคล่ือนไหวของนิว้มอืตามเพลง 
เช่น “แมงมุม” “นิ้ว...อยู่ไหน”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและพัฒนาความจำา    
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เด็กรู ้จักการปฏิเสธด้วยการ
แสดงท่าทาง (EL)

เลียนเสียงคำาพูดที่คุ ้นเคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง (EL)

ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ (PS)

สังเกต หรือถามว่าเด็กปฏิเสธส่ิงของ 
อาหาร หรือการช่วยเหลือจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่ 

ผ่�น : เด็กสามารถใช้ท่าทางเดิมในการ
ปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้า ใช้มือผลักออกไป 
หันหน้าหนี

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือ
สังเกตระหว่างประเมนิว่าเด็กทำาเสียงเลียน
เสียงพูดได้หรือไม่
ผ่�น : เด็กเลียนเสียงคำาพูดที่คุ้นเคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง เช่น “แม่” “ไป” “หมำา่” 
“ป(ล)า ” แต่เด็กอาจจะออกเสียงยงัไม่ชดั

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่าเด็กใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้หรือไม่

ผ่�น : เด็กสามารถใช้นิ้วมือหยิบอาหาร 
กินได้

1. เมื่อคนแปลกหน้ายื่นของให้ หรือขออุ้ม ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็ก ส่ายหน้า พร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบ 
เพื่อให้เด็กรู้จักปฏิเสธ โดยการแสดงท่าทาง
2. เมื่อเด็กรับประทานอาหารหรือขนมอ่ิมแล้ว ถามเด็กว่า “กินอีก
ไหม” แล้วส่ายศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบตาม 
ทำาเช่นนี้กับสถานการณ์อ่ืน ๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อรู้จักแยกแยะและสื่อความต้องการของตนได้

เปล่งเสียงที่เด็กเคยทำาได้แล้ว เช่น ป๊ะ จ๊ะ จ๋า รอให้เด็กเลียนเสียง
ตามจากนั้นเปล่งเสียงที่แตกต่างจากเดิมให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น 
“แม่” “ไป” “หมำ่า”  “ป(ล)า ” 

1. วางอาหารทีเ่ด็กชอบและหยบิง่ายขนาด 1 คำา เช่น ขนมปังกรอบ 
ตรงหน้าเด็ก
2. จับมือเด็กหยิบอาหารใส่ปาก แล้วปล่อยให้เด็กทำาเองฝึกบ่อย ๆ 
จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง
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ยืนนาน 2 วินาที (GM)

จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก 
(FM)

อุปกรณ์ : วัตถุขนาดเล็ก 
ขนาด 1 ซม.

โบกมือหรือตบมือตามคำาส่ัง 
(RL)

จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่�น : เด็กสามารถยืนได้เอง โดยไม่ต้อง
ช่วยพยุงได้นาน อย่างน้อย 2 วินาที

1. วางวัตถุชิ้นเล็กๆ ตรงหน้าเด็ก 1 ชิ้น
2. กระตุ้นความสนใจของเด็กไปที่วัตถุ 
ชิน้เล็ก แล้วบอกให้เด็กหยบิ หรอือาจหยบิ
ให้เด็กดู สังเกตการหยิบของเด็ก

ผ่�น : เดก็สามารถจีบน้ิวโดยใช้น้ิวหัวแม่มอื
และนิ้วชี้หยิบวัตถุชิ้นเล็กขึ้นมาได้ 1 ใน 
3 ครั้ง

สบตาเด็กแล้วบอกให้เด็กโบกมือ หรือ
ตบมือโดยห้ามใช้ทา่ทางประกอบ

ผ่�น : เด็กสามารถทำาตามคำาสั่ง แม้ไม่ถูก
ต้องแต่พยายามยกแขนและเคล่ือนไหวมอื
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

พยุงลำาตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปล่ียนมาจับ 
ข้อมือเด็ก แล้วค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง

1. แบ่งขนมหรืออาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ซม. ไว้ในจาน 
แล้วหยิบอาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบให้เด็กดู 
แล้วบอกให้เด็กทำาตาม
2. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบนิ้วกลาง นิ้วนางและ 
นิ้วก้อยเข้าหาฝ่ามือ เพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุ
3. เล่นกจิกรรมทีเ่ด็กต้องใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้ชีแ้ตะกันเป็นจังหวะ 
หรือเล่นร้องเพลงแมงมุมขยุ้มหลังคาประกอบท่าทางจีบนิ้ว
ของท่ีใช้แทนได้ : ของกินชิน้เล็ก ทีอ่่อนนุม่ ละลายได้ในปากไม่สำาลัก 
เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

1. เล่นกับเด็กโดยใช้คำาสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับทำา 
ทา่ทางประกอบ 
2. ถ้าเด็กไม่ทำา ให้จับมือทำาและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลง 
โดยเปล่ียนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปล่ียนเป็นแตะข้อศอก เมื่อเริ่ม
ตบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลงเป็นบอกหรือบอกให้ทำา 
อย่างเดียว

ช่วงอายุ 10 -12 เดือน
https://youtu.be/no2szvhRR9w



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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แสดงความต้องการ โดยทำา 
ทา่ทาง หรือเปล่งเสียง (EL)

เล่นส่ิงของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้ (PS)
อุปกรณ์ : ของเล่น 4 ชนดิ ได้แก่ 
หวี/ช้อน/แก้วนำ้า/แปรงสีฟัน

ยืนอยู่ตามลำาพงัได้นานอย่างน้อย 
10 วินาที (GM)

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า 
เมื่อเด็กต้องการสิ่งต่าง ๆ เด็กทำาอย่างไร
ผ่�น : เด็กแสดงความต้องการด้วยการ
ทำาทา่ทาง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ หรือ
เปล่งเสียง

1. ยื่นของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็กครั้งละ 
1 ชิ้น จนครบ 4 ชนิด
2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทัง้ 4 ชนดิว่าตรง
ตามประโยชน์หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ผ่�น : เด็กเล่นสิ่งของตามประโยชน์ได้ถูก
ต้องอย่างน้อย 1 ใน 4 ชิ้น เช่น เล่นหวีผม 
ป้อนอาหาร ดื่มนำ้า

จัดเด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่�น :  เด็กสามารถยนื โดยไม่ต้องช่วยพยงุ
ได้นาน อย่างน้อย 10 วินาที

นำาของเล่น หรืออาหารที่เด็กชอบ 2 - 3 อยา่ง วางไว้ด้านหนา้เด็ก 
ถามเด็กว่า “หนูเอาอันไหน” หรือถามว่า “หนูเอาไหม” รอให้เด็ก
แสดงความต้องการ เช่น ชี้ แล้วจึงจะให้ของ ทำาเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเด็ก
ต้องการของเล่นหรืออาหาร

ฝึกในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การหวีผม การแปรงฟัน การป้อนอาหารเดก็ 
โดยทำาให้เด็กดู และกระตุ้นให้เด็กทำาตาม

วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

พยุงตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กยืนได้แล้วให้เปล่ียนมาจับข้อมือเด็กแล้ว
ค่อย ๆ  ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง และค่อย ๆ  เพิ่มเวลาขึ้นจนเด็กยืน 
ได้เอง นาน 10 วินาที

ช่วงอายุ 13 -15 เดือน
https://youtu.be/YdE_zFi8v30



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)28

13 - 15
(1 ปี 1 เดือน

- 
1 ปี 3 เดือน)
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ขีดเขียน (เป็นเส้น) 
บนกระดาษได้ (FM)

อุปกรณ์ :
1. ดินสอ
2. กระดาษ

เลือกวัตถุตามคำาส่ังได้ถูกต้อง 
2 ชนิด (RL)

อปุกรณ์ : ชดุทดสอบการเลือก
ส่ิงของ เช่น บอล ตุ๊กตาผ้า  
ถ้วย รถ

1. แสดงวิธีการขีดเขียนบนกระดาษด้วย
ดินสอให้เด็กดู 
2. ส่งดินสอให้เด็ก และพดูว่า “ลองวาดซ”ิ

ผ่�น : เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใด ๆ 
ก็ได้บนกระดาษ

วางวัตถุ 2 ชนิด ไว้ตรงหน้าเด็ก แล้ว 
ถามว่า “...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 2 ชนิด 
แล้วจึงสลับตำาแหน่งที่วางวัตถุ ให้โอกาส
ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่�น : เด็กสามารถชี้หรือหยิบวัตถุได้ 
ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง

1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้
ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิก ได้)
2. ให้เด็กลองทำาเอง ถ้าเด็กทำาไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอ 
ขีดเขียนเป็นเส้น ๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถทำาได้เอง

1. เตรียมวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด นั่งตรงหน้าเด็ก เรียกชื่อเด็ก 
ให้เดก็มองหน้า แล้วจึงให้เดก็ดขูองเล่น พร้อมกบับอกชือ่วัตถทีุละชิน้
2. เก็บวัตถใุห้พ้นสายตาเด็ก สักครูห่ยบิวัตถทุัง้ 2  ชิน้ให้ดู แล้วบอก
ชื่อของ หลังจากนั้นบอกชื่อวัตถุทีละชิ้น แล้วให้เด็กชี้ ถ้าชี้ได้ถูกต้อง
ให้พูดชมเชย  ถา้ไม่ทำาให้จับมือเด็กชี้ พร้อมกับเลื่อนของไปใกล้และ
ยำ้าชื่อของแต่ละชิ้น
3. ถ้าเด็กชี้ไม่ถูกต้อง ให้หยิบของชิ้นนั้นออก และเล่ือนของชิ้นที ่
ถูกต้อง ไปใกล้ ถ้าเด็กหยิบของนั้นให้ชมเชย
4. เมื่อเด็กทำาได้ 4 ใน 5 ครั้ง ให้เปลี่ยนของเล่นคู่ต่อไป
วัสดุที่ใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 29

13 - 15
(1 ปี 1 เดือน

- 
1 ปี 3 เดือน)

16 - 17
(1 ปี 4 เดือน

- 
1 ปี 5 เดือน)

 

43

ผ่าน


ไม่ผา่น 

 44

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

45

ผ่าน


ไม่ผ่าน

พูดคำาพยางค์เดียว (คำาโดด)
ได้ 2 คำา (EL)

เลียนแบบท่าทางการทำางาน
บ้าน (PS)

เดินลากของเล่น หรือส่ิงของ
ได้ (GM)

อุปกรณ์ : กล่องพลาสติก 
ผูกเชือก

ถามผู้ปกครองว่า “เด็กพูดเป็นคำาอะไร 
ได้บ้าง” หรือสังเกตเด็ก
ผ่�น : เด็กสามารถพูดคำาพยางค์เดียว 
(คำาโดด) ได้อย่างน้อย 2 คำา ถึงแม้จะยัง 
ไม่ชัด
หมายเหตุ	 ต้องไม่ใช่ชื่อคนหรือชื่อสัตว์
เลี้ยงในบ้าน

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า 
เด็กเคยเล่นเลียนแบบการทำางานบ้านบ้าง
หรือไม่ เช่น กวาดบ้าน ถูบา้น เช็ดโต๊ะ
ผ่�น : เด็กเลียนแบบท่าทางการทำางานบา้น
ได้อย่างน้อย1 อย่าง

1. เดินลากของเล่นให้เด็กดู
2. ส่งเชอืกลากของเล่นให้เด็ก และบอกให้
เด็กเดินลากของเล่นไปเอง

ผ่�น : เด็กเดินลากรถของเล่นหรือสิ่งของ 
ได้ไกล 2 เมตร โดยอาจเดินไปข้างหน้าหรอื
เดินถอยหลังก็ได้ พร้อมกับลากของเล่นไป
โดยของเล่นอาจควำ่าได้

1. สอนให้เด็กพูดคำาสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น ในเวลารับประทาน
อาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “หมำ่า” ให้เด็กพูดตาม “หมำ่า”
2. เมื่อแต่งตัวเสร็จ ให้พูด “ไป” ให้เด็กพูดตาม “ไป” ก่อน แล้วพา
เดินออกจากห้อง
3. เมื่อเปิดหนังสือนิทานให้พูดคำาว่า “อ่าน” หรือ “ดู” ให้เด็ก 
พูดตาม แล้วแสดงให้เด็กเข้าใจโดยอ่านหรือดู

ขณะทำางานบ้าน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็ก และกระตุ้นให้เด็ก 
มส่ีวนร่วมในการทำางานบ้าน เช่น เชด็โต๊ะ กวาดบ้าน ถบู้าน เก็บเส้ือผ้า 
เป็นต้น โดยทำางานให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง หากเด็กทำาได้ควรจะชมเชย
เพื่อให้เด็กอยากจะทำาได้ด้วยตนเอง 
วัตถุประสงค์ : ฝึกความรับผิดชอบ

1. จับมือเด็กให้ลากของเล่นเดินไปขา้งหน้าด้วยกัน
2. กระตุ้นให้เด็กเดินเองต่อไป โดยทำาหลาย ๆ ครั้ง จนเด็กสามารถ
เดินลากของเล่นไปได้เอง

วัสดุท่ีใช้แทนได้ : ส่ิงของในบ้านที่สามารถลากได้ เช่น ตะกร้า 
รถของเล่น กล่องต่าง ๆ

ช่วงอายุ 16 - 17 เดือน
https://youtu.be/OetHyVaPc9Y



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ขีดเขียนได้เอง (FM)
อุปกรณ์ :
1. ดินสอ
2. กระดาษ 

ทำาตามคำาส่ังง่าย ๆ โดยไม่มี
ทา่ทางประกอบ (RL)
อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น 
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง (EL)
อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น 
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

1. ส่งกระดาษและดินสอให้เด็ก  
2. บอกเด็ก “หนูลองวาดรูปซิคะ” (โดย
ไม่สาธิตให้เด็กดู) 
ผ่�น : เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใด ๆ 
บนกระดาษได้เอง
หมายเหต	ุ :	 ถ้าเดก็เพยีงแต่เขยีนจุด ๆ หรอื
กระแทก ดินสอกับกระดาษให้ถือว่าไม่ผ่าน 

1. วางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก
2. มองหน้าเด็กแล้วบอกเด็ก เช่น “กอด
ตุ๊กตาซ”ิ “ขว้างลูกบอลซ”ิ “ส่งรถให้ครซู”ิ

ผ่�น : เด็กสามารถแสดงกริยากับส่ิงของได้
อย่างน้อย 1 คำาส่ัง โดยผู้ประเมินไม่ต้อง
แสดงท่าทางประกอบ

ชี้ไปที่ของเล่นที่เด็กคุ้นเคยแล้วถามว่า 
“นี่อะไร” 

ผ่�น : เด็กสามารถตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง 
หรอืออกเสียงได้ใกล้เคียง เช่น ตุ๊กตา – ตา 
ได้ 1 ชนิด

1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้
ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิกได้)
2. ให้เด็กลองทำาเอง ถ้าเด็กทำาไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอ 
ขีดเขียนเป็นเส้น ๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถทำาได้เอง

1. ฝึกเด็ก ขณะที่เด็กกำาลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่
2. บอกเด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ ให้จับมือเด็กหยิบของแล้วส่งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็ก พร้อมพูดว่า “ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเริ่มทำาได้ให้ออก
คำาสั่งเพียงอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นคำาสั่งอ่ืน ๆ เพิ่ม
4. กระตุ้นให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ของเล่น ขนม หรือส่ิงของอ่ืน ๆ 
ให้คนรอบข้าง เมื่อเด็กทำาได้ให้ชมเชย
วัสดุที่ใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

1. ให้ใช้ส่ิงของหรอืของเล่นทีเ่ด็กคุ้นเคยและรูจั้กชือ่ เช่น ตุ๊กตา บอล
2. หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นี่อะไร”รอให้เด็กตอบ ถ้าไม่ตอบ 
ให้บอกเด็ก และให้เด็กพูดตามแล้วถามซำ้าให้เด็กตอบเอง
วัสดุที่ใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 31

16 - 17
(1 ปี 4 เดือน

- 
1 ปี 5 เดือน)
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เล่นการใช้ส่ิงของตามหน้าที่ 
ได้มากขึ้นด้วยความสัมพันธ์
ของ 2 สิ่งขึ้นไป (PS)

อุปกรณ์ : 
1. ตุ๊กตาผ้า    2. หวี
3. ถ้วย         4. ช้อนเล็ก
5. แปรงฟัน 

ยื่นของเล่นทั้งหมดให้เด็ก และสังเกต
ลักษณะการเล่นของเด็ก

ผ่�น : เด็กสามารถเล่นการใช้สิ่งของตาม
หน้าที่ เช่น ใช้ช้อนตักในถ้วย หรือใช้หวี 
หวีผมให้ตุ๊กตา โดยเด็กเล่นได้อย่างน้อย 
3 ชนิด

1. เล่นสมมติกับเด็ก เช่น  แปรงฟันให้ตุ๊กตา เล่นป้อนอาหารให้ตุ๊กตา  
หวีผมให้ตุ๊กตา
2. ถ้าเด็กยังทำาไม่ได้ ให้จับมือเด็กทำาตามจนเด็กเล่นได้เอง 

วัสดุที่ใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
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ว่ิงได้ (GM)
 
อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร

เ ดินถื อ ลูกบอลไปได ้ ไกล 
3 เมตร (GM)
 
อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร

ว่ิงเล ่นกับเด็ก หรืออาจกล้ิงลูกบอล 
แล้วกระตุ้นให้เด็กว่ิงตามลูกบอล

ผ่�น : เด็กว่ิงได้อย่างมั่นคงโดยไม่ล้ม และ
ไม่ใช่การเดินเร็ว

1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 
ผู้ดูแลเด็กยืนหันหน้าเข้าหากันระยะห่าง 
3 เมตร 
2. ส่งลูกบอลให้เด็กถือ และบอกให้เด็ก
เดินไปหาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
 

ผ่�น : เด็กสามารถเดินถือลูกบอล ไปได้ไกล 
3 เมตร โดยไม่ล้ม และไม่เสียการทรงตัว

1 จับมอืเด็กว่ิงเล่น หรอืร่วมว่ิงกับเด็กคนอ่ืน ๆ  เพือ่ให้เด็กสนกุสนาน
2. ลดการช่วยเหลือลง เมื่อเด็กมั่นใจและเริ่มว่ิงได้ดีขึ้นจนเด็ก
สามารถว่ิงได้เอง

ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : วัสดุมาทำาเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟาง 
ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว

1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถือของมือเดียว 
2. เมื่อเด็กทำาได้แล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก วางตะกร้า
ไว้ในระยะห่าง 3 เมตร แล้วถือของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือ 
และเดินเอาของไปใส่ตะกร้าให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำาตาม 
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ ให้ขยับตะกร้าให้ใกล้ขึ้น และจับมือเด็กถือของ 
ช่วยพยุงหากเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี
4. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดีและถือของได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะทาง
จนถึง 3 เมตร 
ของที่ใช้แทนได้ : วัสดุในบ้าน เช่น ตุ๊กตา หมอน
วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง

ช่วงอายุ 18 เดือน
https://youtu.be/XhDj_ec8LQQ
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เป ิดหน ้าหนังสือที่ทำาด ้วย
กระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง
(FM)
อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพทำา
ด้วยกระดาษแข็ง

ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น (FM)
 
อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์ 4 ก้อน

วางหนังสือไว้ตรงหน้าเด็ก แสดงวิธีการ
เปิดหนังสือให้เด็กดู และบอกให้เด็ก 
ทำาตาม

ผ่�น : เด็กสามารถแยกหนา้และพลิกหน้า
หนังสือได้ทีละแผ่นด้วยตนเองอย่างน้อย  
1 แผ่น

1. วางก้อนไม้ 4 ก้อน ตรงหน้าเด็ก          
2. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้นให้เด็กดูแล้วรื้อแบบ
ออก
3. กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้เองให้โอกาส
ประเมิน 3 ครั้ง
 

ผ่�น : เด็กสามารถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้ม 
2 ใน 3 ครั้ง

1. เปิดหน้าหนังสือทีละหนา้แล้วชี้ให้เด็กดูรูปภาพและปิดหนังสือ
2. บอกให้เด็กทำาตาม
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กพลิกหน้าหนังสือทีละหน้า
4. เล่านิทานประกอบรูปภาพ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก

หนังสอืท่ีใช้แทนได้ : หนงัสือเด็กทีท่ำาด้วยพลาสติก ผ้า หรอืกระดาษ
หนา ๆ

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงส่ีเหล่ียม เช่น ก้อนไม้กล่องสบู่ วางต่อกันใน 
แนวตั้งให้เด็กดู 
2. กระตุ้นให้เด็กทำาตาม 
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง
ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1
4. ทำาซำ้าหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง 
หากเด็กทำาได้แล้วให้ชมเชย หากเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็น
ต่อมากกว่า 2 ชั้น

วัสดุที่ใช้แทนได ้: กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 
วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจ ทำาตามแบบจนสำาเร็จ
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เลือกวัตถุตามคำาสั่งได้ถูกต้อง 
3 ชนิด (RL)
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

หมายเหตุ	 : ในกรณีที่มีข้อ
ขดัข้องทางสังคมและวัฒนธรรม 
ให้ใช้ถ้วยหรือหนังสือที่เป็น 
ชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้

ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน (RL)

วางวัตถุ 3 ชนิดไว้ตรงหนา้เด็กแล้วถามว่า 
“…อยูไ่หน” จนครบทัง้ 3 ชนดิ แล้วจึงสลับ
ตำาแหน่งท่ีวางวัตถุ ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง 
 

ผ่�น : เด็กสามารถชี้หรือหยิบวัตถุได้ถูก
ต้องทั้ง 3 ชนิด อย่างน้อย 2 ครั้ง  
 

 
 

1. ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ก่อนว่า เด็กรู ้ จักอวัยวะของร ่างกาย 
ส่วนไหนบ้าง
2. ถามเด็กว่า “…อยู ่ไหน” โดยถาม
เหมือนเดิม 3 ครั้ง

ผ่�น : เด็กสามารถชี้อวัยวะ ได้ถูกต้อง 
2 ใน 3 ครั้ง

1. เตรยีมของเล่นหรอืวัตถทุีเ่ด็กคุ้นเคย 2 ชนดิ และบอกให้เด็กรูจั้ก
ชื่อวัตถุทีละชนิด 
2. ถามเด็ก “…อยูไ่หน” โดยให้เด็กชีห้รอืหยบิ ถ้าเด็กเลือกไม่ถกูต้อง
ให้เลื่อนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กชี้หรือหยิบ
3. เมื่อเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็ก 
คุ้นเคย เป็น 3 ชนิด และถามเช่นเดิมจนเด็กชี้หรือหยิบได้ถูกต้อง 
ทั้ง 3 ชนิด
4. เพิ่มวัตถุชนิดอ่ืนที่เด็กสนใจชี้ให้เด็กดู แล้วพูดให้เด็กชี้ เพื่อเพิ่ม
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น 
แก้วนำ้า ถ้วย ช้อน แปรง หวี ตุ๊กตาจากวัสดุอ่ืน หรือของเล่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำา

1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 
ให้เด็กดู
2. หลงัจากนัน้ชีช้วนให้เด็กทำาตาม โดยชีอ้วัยวะของตัวเองทลีะส่วน
3. ถ้าเด็กชีไ้ม่ได้ให้จับมอืเด็กชีใ้ห้ถกูต้อง และลดการช่วยเหลือลงจน
เด็กสามารถชี้ได้เอง โดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการทำา
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำา
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พูดเลียนคำาที่ เด ่น หรือคำา
สุดท้ายของคำาพูด (EL)

พูดเป็นคำาๆ ได้ 4 คำา เรียกชื่อ
ส่ิงของหรือทักทาย (ต้องเป็น
คำาอ่ืนที่ไม่ใช่คำาว่าพ่อแม่ ชื่อ
ของคนคุ้นเคย หรือชื่อของ
สัตว์เลี้ยงในบ้าน) (EL)

พูดคุยกับเด็กเป็นประโยคหรือวลีส้ัน ๆ 
ไม่เกิน 3 คำา แล้วสังเกตการโต้ตอบของเด็ก
 
 
 
ผ่�น : เด็กเลียนคำาพูดท่ีเด่น หรือคำาสุดท้าย
ของคำ าพู ด  เช ่ น  “หนู เป ็ น เ ด็ก ดี” 
เด็กเลียนคำา “เด็ก” หรือ “ดี” ได้

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า 
เด็กพูดเป็นคำา ๆ หรือรู้จักชื่อสิ่งของอะไร
บ้าง
 
 

ผ่�น : เด็กพูดได้อย่างน้อย 4 คำา เช่น 
ทักทาย - สวัสดี และเรียกชื่อสิ่งของต่าง ๆ  
เช่น โต๊ะ แมว

1. พดูกับเด็กก่อนแล้วค่อยทำากรยิานัน้ให้เด็กดู เช่น เมือ่แต่งตัวเสรจ็ 
พูดว่า “ไปกินข้าว” แล้วออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ให้เด็กฟัง 
แล้วจึงพาไป 
2. สอนให้เด็กพูดตามความจริง เช่น
 - ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ความร่วมมือดี ให้ชมเชยว่า  
“หนูเป็นเด็กดี” เพื่อให้เด็กเลียนคำา “เด็ก” หรือ “ดี” ได้
 - เม่ือแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” รอให้เด็กออกเสียง 
“กิน” หรือ “ข้าว” ก่อนแล้วจึงพาไป
3. ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพดูตาม ให้ซำา้คำาเด่นหรอืคำาสุดท้ายนัน้ จนเด็ก
สามารถเลียนคำาพูดสุดทา้ยนั้นได้
4. เม่ือเด็กพดูได้แล้ว ให้ความสนใจและพดูโต้ตอบกับเด็กโดยเปล่ียน 
ใช้คำาอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ

สอนให้เด็กพูดคำาสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น
-  เมื่อพบหนา้ผู้ใหญ่ให้พูดทักทายคำาว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ”หรือใช้คำา
ที่ทักทายในท้องถิ่น เช่น ธุจ้า ทุกครั้ง
-  ขณะรับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “ข้าว” ให้ 
เด็กพูดตาม “ข้าว” 
-  ขณะกำาลังดูหนงัสือฝึกให้เด็กพดูคำาต่าง ๆ  ตามรปูภาพ เช่น “ปลา” 
“โต๊ะ” “แมว”
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กสื่อภาษาและเป็นการฝึกความจำา



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)36

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

18
(1 ปี 6 เดือน)
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ผ่าน


ไม่ผ่าน
 

59


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

สนใจและมองตามส่ิงที่ผู้ใหญ่ 
ชี้ที่อยู ่ไกลออกไปประมาณ 
3 เมตร (PS)

ดื่มนำ้าจากถ้วยโดยไม่หก (PS)

อุปกรณ์ : ถ้วยฝึกดื่มมีหูใส่นำ้า 
1/4 ถ้วย 

ช้ีส่ิงที่อยู ่ไกลประมาณ 3 เมตร เช ่น 
หลอดไฟ นาฬิกา แล้วพูดชื่อส่ิงของ 
เช่น “โน่นหลอดไฟ” “โน่นนาฬิกา” แล้ว
สังเกตว่าเด็กมองตามได้หรือไม่

ผ่�น : เด็กหันมาสนใจและมองตาม เมื่อชี้
สิ่งที่อยู่ไกลออกไป อย่างน้อย 3 เมตร

ส่งถ้วยทีม่นีำา้ 1/4 ของถ้วยให้เด็กแล้วบอก
เด็กให้ด่ืมนำ้า สังเกตการด่ืมของเด็ก หรือ
ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า 
“เด็กสามารถยกถ้วยหรอืขนันำา้ขึน้ด่ืมโดย
ไม่หกได้หรือไม่”
 
ผ่�น : เดก็ยกถ้วยหรอืขนันำา้ขึน้ดืม่โดยไม่หก 
(โดยไม่ใช่การดูดจากหลอดดูด)

ชีส่ิ้งทีอ่ยูใ่กล้ตัวให้เด็กมองตาม หากเด็กยงัไม่มองให้ประคองหน้าเด็ก
ให้หันมองตาม แล้วค่อยชี้ของที่อยู่ไกลออกไป จนถึง 3 เมตร
 

หมายเหตุ	:	ของควรจะเป็นของชิ้นใหญ่และมีสีสดใส
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมตนเองให้สนใจร่วมกับผู้อ่ืน

1. ประคองมือเด็กให้ยกแก้วนำ้าขึ้นด่ืม ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือ 
จนเด็กสามารถถือแก้วนำ้ายกขึ้นดื่มโดยไม่หก 
2. ฝึกเด็กดื่มนมและนำ้าจากแก้ว (เลิกใช้ขวดนม)
 
ของที่ใช้แทนได้ :  ขันนำ้า
วัตถุประสงค์ : เด็กสามารถพัฒนาการดูดเป็นดื่มโดยยกถ้วยขึ้นดื่ม 
ด้วยการเม้มริมฝีปากที่ขอบถ้วยในการด่ืมนำ้าจากถ้วยทีละน้อย 
โดยไม่หก
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

19 - 24
(1 ปี 7 เดือน

- 2 ปี)
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ผ่าน


ไม่ผ่าน

เหว่ียงขาเตะลูกบอลได้  (GM)

อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร

ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น (FM)
อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์ 8 ก้อน 
 

1. เตะลูกบอลให้เด็กดู
2. วางลูกบอลไว้ตรงหน้าห่างจากเด็ก
ประมาณ 15 ซม. และบอกให้เด็กเตะ
ลูกบอล

ผ่�น : เด็กสามารถยกขาเตะลูกบอลได้ 
(ไม่ใช่เขี่ยบอล) โดยไม่เสียการทรงตัวและ
ทำาได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. วางก้อนไม้ 8 ก้อนไว้บนโต๊ะ
2. ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง 4 ชั้น ให้เด็กดู 
แล้วรื้อแบบออก
3. ยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 4 ก้อน และกระตุ้น
ให้เด็กต่อก้อนไม้เอง ให้โอกาสประเมิน 
3 ครั้ง

ผ่�น : เด็กสามารถต่อก้อนไม้เป็นหอสูง
จำานวน 4 ก้อน โดยไม่ล้ม ได้อย่างน้อย 
1 ใน 3 ครั้ง

1. ชวนเด็กเล่นเตะลูกบอล โดยเตะให้เด็กดู
2. ชวนให้เด็กทำาตามโดยช่วยจับมอืเด็กไว้ข้างหนึง่ บอกให้เด็กยกขา
เหว่ียงเตะลูกบอล
3. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดี กระตุ้นให้เด็กเตะลูกบอลเอง 
4. ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กสามารถทำาได้เอง
ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : วัสดุมาทำาเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟาง 
ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว 

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ใช้วัตถุที่เป็นทรงส่ีเหล่ียม เช่น 
ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู 
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กทำาตาม 
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง
ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 4 ชั้น
4. ให้เด็กทำาซำ้าหลายครั้งและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำาได้แล้วให้
ชมเชย
5. หากเด็กต่อได้ 4 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 4 ชั้น
วัสดุที่ใช้แทนได ้: กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจ ทำาตามแบบจนสำาเร็จ

ช่วงอายุ 19 - 24 เดือน
https://youtu.be/xJd47qOBbEk
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

19 - 24
(1 ปี 7 เดือน

- 2 ปี)
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เลือกวัตถุตามคำาส่ัง (ตัวเลือก 
4 ชนิด) (RL)
อปุกรณ์ : ของเล่นเดก็ ตุก๊ตาผ้า 
บอล รถ ถ้วย

หมายเหตุ	 : ในกรณีที่มีข้อ
ขดัข้องทางสังคมและวัฒนธรรม 
ให้ใช้หนังสือที่เป็นชุดอุปกรณ์ 
DSPM แทนได้

เลียนคำาพูดที่เป็นวลีประกอบ
ด้วยคำา 2 คำาขึ้นไป (EL)

1. วางของเล่นทั้ง 4 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็ก 
ในระยะที่เด็กหยิบถึง
2. ถามเด็กทีละชนิดว่า “อันไหนตุ๊กตา” 
“อันไหนบอล” “อันไหนรถ” “อันไหน
ถ ้วย” ถ ้า เ ด็กหยิบของเล ่นออกมา 
ให้ผู้ประเมินนำาของเล่นกลับไปวางที่เดิม 
แล้วจึงถามชนิดต่อไป จนครบ 4 ชนิด

ผ่�น : เด็กสามารถหยิบ/ชี้ของเล่นได้ 
ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่าเด็กสามารถพูด 2 คำาขึ้นไป (ไม่ใช่ 2 
พยางค์) ต่อกันได้หรอืไม่ หรอืขณะเล่นกับ
เด็ก พยายามให้เด็กเลียนคำาพดูทีเ่ป็นวลี 2 
คำาขึ้นไป เช่น อาบนำ้า ร้องเพลง อ่าน
หนังสือ เล่านิทาน

ผ่�น : เด็กเลียนคำาพูดที่เป็นวลี 2 คำา 
ขึ้นไปได้เอง เช ่น อาบนำ้า ร ้องเพลง 
อ่านหนังสือ เล่านิทาน

1. วางของเล่นที่เด็กคุ้นเคย 2 ชิ้น กระตุ้นให้เด็กมอง แล้วบอกชื่อ
ของเล่นทีละชิ้น
2. บอกให้เด็กหยิบของเล่นทีละชิ้น ถ้าเด็กหยิบไม่ถูกให้จับมือเด็ก
หยิบพร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้นซำ้า
3. ฝึกจนเดก็สามารถทำาตามคำาส่ังได้ถกูต้องและเพิม่ของเล่นทลีะชิน้
จนครบทั้ง 4 ชิ้น
4. เมื่อทำาได้แล้วให้ฝึกกับวัตถุหลากหลายมากขึ้น เช่น เครื่องดนตรี 
หนังสือนิทาน  
วัสดุที่ใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำา

1. พูดคำา 2 คำา ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตาม ถา้เด็กพูดได้ 
ทีละคำา ให้พูดขยายคำาพูดเด็กเป็น 2 คำา เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดว่า “ไปนอน”  “อ่านหนังสือ” 
2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้คำาพูดง่าย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมทำาทา่ทาง
ตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ... (ปูดำา) ขยำา… (ปูนา) ”
3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในส่ิงที่เด็กสนใจหรือกำาลังกระทำาอยู่ 
วิธีพูดให้พูดชัด ๆ ชา้ ๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตามในระหว่าง 
ชีวิตประจำาวัน เช่น ระหว่างอาบนำ้า ระหว่างทานขา้ว การดูรูปภาพ
ประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

19 - 24
(1 ปี 7 เดือน

- 2 ปี)

25 - 29
(2 ปี 1 เดือน

- 
2 ปี 5 เดือน)
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ใช้ช ้อนตักอาหารกินเองได้ 
(PS)

กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง  
(GM)

แก้ปัญหาง่าย ๆ โดยใช้เครื่อง
มือด้วยตัวเอง (FM)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
“เด็กสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
หรือไม่”
ผ่�น : เด็กใช้ช้อนตักกินอาหารได้ โดยอาจ
หกได้เล็กน้อย (ในกรณีที่เด็กรับประทาน
ขา้วเหนียวเป็นหลัก ให้เด็กทดสอบการใช้
ช้อนตักอาหาร)

กระโดดให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำาตาม 
โดยอาจช่วยจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง

ผ่�น : เด็กสามารถกระโดดได้เอง อาจไม่
ต้องยกเท้าพ้นพื้นพร้อมกันทั้ง 2 ขา้ง

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
ว่าเด็กสามารถแก้ปัญหาง่าย ๆ  ด้วยตนเอง 
โดยใช้เครื่องมือได้หรือไม่ เช่น เวลาเด็ก
หยิบของไม่ถึงเด็กทำาอย่างไร ใช้ไม้เขี่ย 
ใช้เก้าอ้ีปีนไปหยิบของ เป็นต้น

ผ่�น : เด็กสามารถแก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วย 
ตัวเอง โดยใช้เครื่องมือ

เริม่จากล้างมอืเด็กให้สะอาด จับมอืเด็กถอืช้อนและตักอาหารใส่ปาก
เด็ก ควรฝึกอย่างสมำา่เสมอในระหว่างการรับประทานอาหาร ค่อย ๆ  
ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถตักอาหารใส่ปากได้เอง
วัตถุประสงค์ : ฝึกให้มีมารยาทและมีวินัย

1. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดลงจากบันไดขั้นที่ติดกับ
พื้นหรือจากพื้นต่างระดับ
2. หลังจากนั้นให้เริ่มฝึกกระโดดที่พื้นโดยการจับมือทั้ง 2 ข้างของ
เด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับเด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด ฝึกหลาย ๆ  ครัง้ 
จนเด็กมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดดเล่นเอง
3. ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการกระโดด

1. ให้โอกาสเด็กแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง เช่น นำาไม้เขี่ยของใต้เตียง 
ใต้โต๊ะออกมาหรือเล่นกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ฝึกการแก้ไขปัญหา หรือเอา
เก้าอ้ีมาต่อเพื่อหยิบของที่อยู่สูง 
2. ถ้าทำาไม่ได้ ให้สอนวิธีการแก้ปัญหา โดยการทำาให้เด็กดูใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อจะกินขนมรู้จักตัดถุงขนม โดยขณะฝึก
ให้ดูแลฝึกสอนในเรื่องความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : รู้จักดัดแปลงการแก้ปัญหา

ช่วงอายุ 25 - 29 เดือน
https://youtu.be/aY1zCFWmncA
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ชี้อวัยวะ 7 ส่วน (RL)

พูดตอบรับและปฏิเสธได้ (EL)

ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS)

1. ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ก่อนว่า เดก็รู้จกัอวยัวะของร่างกายส่วนไหนบ้าง
2. ถามเด็กว่า “…อยูไ่หน” โดยถาม 8 ส่วน
ผ่�น : เด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง 
7 ใน 8 ส่วน

1. ถามคำาถามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือ
ปฏิเสธ เช่น เอานมไหม หรือฟังนิทานไหม 
(ค่ะ/ครับ)    
2. ถามเด็ก 3 - 4 คำาถาม จนแน่ใจว่าเด็ก
รู ้จักความแตกต่างของคำาตอบรับและ
ปฏเิสธ หรอืถ้าเด็กไม่ยอมตอบ ให้ถามจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เด็ก
สามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้หรือไม่
ผ่�น : เดก็สามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้ 
เช่น เอา (ค่ะ/ครับ) ฟัง (ค่ะ/ครับ) ไม่ (ค่ะ/ครับ)
    
ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่า “เด็กสามารถลา้งมือและเช็ดมือได้เอง
หรือไม่”
ผ่�น : เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือ 
ได้เอง (โดยผู้ใหญ่อาจจะช่วยหยบิอุปกรณ์ 
เปิดก๊อกนำ้า หรือราดนำ้าให้)

1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
ให้เด็กดู
2. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กทำาตาม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง
3. ถ้าเด็กชีไ้ม่ได้ให้จับมอืเด็กชีใ้ห้ถกูต้อง และลดการช่วยเหลือลงจน
เด็กสามารถชีไ้ด้เองโดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการทำากิจกรรม 

1. พูดคุย เล่าเรือ่งเก่ียวกับการตอบรบัหรอืปฏเิสธร่วมกับเด็กเพือ่ให้
เด็กเข้าใจ เช่น หากเด็กไม่ต้องการ ให้ตอบว่า ไม่ครับ ไม่เอาค่ะ
2. ถามคำาถามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น เอานมไหม 
เล่นรถไหม อ่านหนังสือไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม กระตุ้นให้เด็ก
ตอบรับหรือปฏิเสธคำาชวนต่าง ๆ ข้างต้น รอจนแน่ใจว่าเด็กตอบรับ
หรือปฏิเสธคำาชวนต่าง ๆ  จึงตอบสนองสิ่งที่เด็กต้องการ ถา้เด็กตอบ
ไม่ได้ ให้ตอบนำาและถามเด็กซำ้า  

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกเลือกส่ิงที่จำาได้และทักษะที่มีอยู ่ มาใช ้
สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม

พาเด็กล้างมอืก่อนรบัประทานอาหารทกุครัง้ โดยทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง
แล้วช่วยจับมือเด็กทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้ เปิดก๊อกนำ้าหรือตักนำ้า 
ใส่ขัน แล้วหยิบสบู่ เอานำ้าราดท่ีมือและสบู่ ฟอกสบู่ให้เกิดฟอง 
แล้ววางสบู่ไว้ที่เดิม ถูมือที่ฟอกสบู่ให้ทั่วแล้วล้างมือด้วยนำ้าเปล่า 
จนสะอาด นำาผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง ลดการช่วยเหลือลงทีละ 
ขั้นตอนจนเด็กลา้งและเช็ดมือได้เอง



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 41

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

30
(2 ปี 6 เดือน)

  

 

70

ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

71

ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไป
ขา้งหน้าได้ (GM) 

อุปกรณ์ :  เชือก

ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ (GM)
 
อปุกรณ์ : ลูกบอลยาง วดัขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
7 เซนติเมตร 

1. วางเชอืกเป็นเส้นตรงบนพืน้หน้าตัวเด็ก
2. กระโดดข้ามเชือกที่วางอยู่บนพื้นให้
เด็กดู และบอกให้เด็กทำาตาม
 

ผ่�น : เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้ 
โดยเท้าลงพื้นพร้อมกัน หรือเท้าไม่ต้อง
ลงพื้นพร้อมกันก็ได้

ขว้างลูกบอลยางให้เด็กดู โดยจับลูกบอล
ด้วยมือข้างเดียวยกขึ้นเหนือศีรษะไปทาง
ด้านหลงั แล้วขว้างลกูบอลยางไปข้างหน้า
และบอกให้เด็กทำาตาม
 
ผ่�น : เด็กสามารถขว้างลูกบอลได้โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว
ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า

1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู
2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดมาจากบันไดขั้นที่ติดกับ
พื้นหรือจากพื้นต่างระดับ
3. กระโดดขา้มเชือกให้เด็กดู
4. ยนืหนัหน้าเข้าหาเด็กโดยวางเชอืกค่ันกลาง และจับมอืเด็กพยงุไว้ 
ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กมั่นใจและสามารถ
กระโดดขา้มเชือกได้เอง
5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังไม่ให้เด็กมี
อันตรายในระหว่างการกระโดด
 
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ริบบิ้น เชือกฟาง ไม้หรือชอล์ก ขีดเส้นตรงบนพื้น

1. ขว้างลูกบอลให้เด็กดูโดยยกมอืขึน้เหนอืศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว
ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า 
2. จัดเด็กยืนในท่าที่มั่นคง จับมือเด็กข้างที่ถนัดถือลูกบอล แล้วยก
ลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง เอ้ียวตัวเล็กน้อยแล้วขว้าง
ลูกบอลออกไป
3. เมื่อเด็กเริ่มทำาได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กขว้างลูกบอลได้เอง
4. เล่นขว้างลูกบอลกับเด็กบ่อย ๆ
ของเล่นท่ีใช้แทนได้ : ลูกบอลขนาดเล็กที่มีขนาดพอดีมือของเด็ก
ชนิดอ่ืน ๆ เช่น ลูกเทนนิส 

ช่วงอายุ 30 เดือน
https://youtu.be/C6BIz5QzWflflfI 
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ต่อก้อนไม้ส่ีเหล่ียมลูกบาศก์
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM)

อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์ 8 ก้อน

ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 
ตามคำาบอก (รูจ้ำานวนเท่ากบั 1) 
(FM) 

อุปกรณ์ : ชุดก้อนไม้สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ 3 ก้อน

1. จัดให้เด็กอยู ่ในท่านั่งที่ถนัดที่จะต่อ
ก้อนไม้ได้ 
2. วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก 
กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้ให้สูงที่สุด หรือ
ทำาให้เด็กดูก่อนได้
 

ผ่�น : เด็กสามารถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้ม
จำานวน 8 ก้อน 1 ใน 3 ครั้ง

1. วางก้อนไม้ส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ 3 ก้อน 
ตรงหน้าเด็ก
2. แบมอืไปตรงหน้าเด็กแล้วพดูว่า “หยบิ
ก้อนไม้ให้ครู 1 ก้อน” 
3. นำาก้อนไม้กลับไปวางที่เดิม แล้วพูด 
ซำ้าว่า “หยิบก้อนไม้ ให้ครู 1 ก้อน”
 
ผ่�น : เด็กสามารถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน 
1 ก้อน ได้ทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่พยายาม 
จะหยิบส่งให้อีก

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงส่ีเหล่ียม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกัน 
ในแนวตั้งให้เด็กดู 
2. กระตุ้นให้เด็กทำาตาม 
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง
ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ชั้น
4. ทำาซำ้าหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง 
หากเด็กทำาได้แล้วให้ชมเชย

วัสดุที่ใช้แทนได ้: กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 
วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจต่อก้อนไม้ตามแบบที่ยากขึ้น จนสำาเร็จ

1. วางวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นตรงหน้าเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และ 
พูดว่า “หยิบช้อนให้คุณพ่อ/คุณแม่ 1 คัน” 
2. ถา้เด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่า “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้
เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม  
3. เปล่ียนวัตถุให้หลากหลายขึ้น เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และ 
ควรสอนอย่างสมำ่าเสมอ ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ด้วย
 
วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่  กล่องนม
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

30
(2 ปี 6 เดือน)
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สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที
(RL)
อุปกรณ์ : หนังสือนิทาน
สำาหรับเด็กที่มีรูปภาพและ 
คำาอธิบายประกอบหน้าละ
ประมาณ 20 - 30 คำา และ 
อ่านจบใน 5 นาที

    
วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ 
“ข้างใต้” ตามคำาสั่งได้ (RL)

อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์ 1 ก้อน

ชวนเด็กมองที่หนัง สือแล ้วอ ่านหรือ 
เล่านิทานให้เด็กฟัง หรือ สอบถามจาก 
ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถสนใจฟังนิทาน 
ได้นานถึง 5 นาที หรือไม่ 
 
ผ่�น : เด็กสามารถสนใจฟัง มองตาม 
พดูตาม และ/หรอื พดูโต้ตอบตามเรือ่งราว
ในหนังสือนิทานที่มีความยาว ประมาณ 
5 นาที อย่างต่อเนื่อง

ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางก้อนไม้ 
ไว้ข้างบน...(เก้าอ้ี/โต๊ะ)”“วางก้อนไม้ไว้ 
ข้างใต้....(เก้าอ้ี/โต๊ะ)” บอก 3 ครั้ง โดย
สลับคำาบอก ข้างบน/ข้างใต้ ทุกครั้ง 
 
ผ่�น : เด็กสามารถวางก้อนไม้ไว้ข้างบน
และขา้งใต้ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

1. อ่านนิทานสั้น ๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยนำ้าเสียงทีสนุกสนาน 
2. ให้เด็กดูรูปภาพ และแต่งเรื่องเล่าจาก รูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ 
เช่น “กระตา่ยน้อยมีขนสีขาวมีหูยาว ๆ กระโดดได้ไกล และวิ่งได้เร็ว”   
3. ในระยะแรกใช้นิทานส้ัน ๆ  ที่ใช้เวลา 2 - 3 นาที ต่อเร่ืองก่อน ต่อไป
จึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

หนังสือท่ีใช้แทนได้ : หนังสือรูปภาพ/หนังสือนิทานสำาหรับเด็ก 
เรื่องอ่ืน ๆ ที่มีรูปภาพและคำาอธิบายสั้น ๆ
วตัถุประสงค์ : ส่งเสริมพฒันาการด้านภาษาและจินตนาการ เป็นการ
ฝึกเด็กให้คงความสนใจในการฟังได้จนจบ 

1. วางของเล่น เช่น บอล ไว้ที่ตำาแหน่ง “ขา้งบน” แล้วบอกเด็กว่า 
“บอลอยู่ขา้งบนโต๊ะ”
2. บอกให้เด็ก หยบิของเล่นอีกชิน้หนึง่มาวางไว้ข้างบนโต๊ะถ้าเด็กทำา
ไม่ได้ ให้จับมือเด็กทำา
3. ทำาซำ้าโดยเปลี่ยนเป็นตำาแหน่ง “ขา้งใต้” 
4. ฝึกเพิ่มตำาแหน่ง อ่ืน ๆ เช่น ข้าง ๆ ข้างใน ข้างนอก ข้างหน้า 
ข้างหลัง (ใช้คำาที่ส่ือสารในภาษาตามท้องถิ่นในบริบทที่เด็กพูดใน
ครอบครัว)

วัสดุที่ใช้แทนได ้: กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 
วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะการเขา้ใจภาษา และนำาไปปฏิบัติได้
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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พูดติดต่อกัน 2 คำาขึ้นไปอยา่ง
มคีวามหมายโดยใช้คำากรยิาได้
ถกูต้องอย่างน้อย 4 กรยิา (EL)
 
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า

ร้องเพลงได้บางคำาหรือร้อง
เพลงคลอตามทำานอง (PS)

จับตุ๊กตาทำากริยาต่างๆ เช่น นั่ง เดิน นอน 
ว่ิง แล้วถามเด็กว่า ตุ๊กตาทำาอะไร หรือ
สังเกตขณะประเมินทักษะข้ออ่ืน 
หมายเหตุ	 :	ถ้ามีข้อจ�ากัดในการใช้ตุ๊กตา
สามารถใช้ภาพแทนได้ เช่น หนังสือนิทาน
เรื่อง โตโต้
ผ่�น : เด็กสามารถตอบคำาถามโดยใช้วลี 
2 คำา ขึ้นไปที่ใช้คำากริยาได้ถูกต้อง เช่น 
“ตุ๊กตา/น้อง นัง่” “ตุ๊กตา/น้อง ว่ิง” “(ตุ๊ก)
ตานอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ”

1. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
ชวนเด็กร้องเพลงที่เด็กคุ้นเคย 
2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลง ให้ถามจาก 
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลง 
บางคำาหรือพูดคำาคล้องจองได้หรือไม่
 
ผ่�น : เด็กสามารถร้องเพลงตามพ่อแม ่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้ โดยอาจร้อง
ชัดแค่บางคำา หรือคลอตามทำานอง

ฝึกให้เด็กพูดตามสถานการณ์จริง เช่น ขณะรับประทานอาหารถาม
เด็กว่า “หนูกำาลังทำาอะไร” รอให้เด็กตอบ “กินข้าว” หรือ ขณะอ่าน
หนังสือ ถามเกี่ยวกับรูปภาพในหนังสือ เช่น ชี้ไปที่รูปแมว แล้วถาม
ว่า “แมว ทำาอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมวว่ิง” ถา้เด็กตอบไม่ได้ 
ให้ช่วยตอบนำา และถามซำ้า เพ่ือให้เด็กตอบเองฝึกในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
โดยเด็กต้องใช้วลี 2 คำาขึน้ไป ทีใ่ช้คำากรยิาได้ถกูต้อง เช่น ให้ตอบจาก
บัตรภาพคำากริยา ได้แก่ อาบนำ้า ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น
ของเล่นที่ใช้แทนได ้: ตุ๊กตาคนหรือตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน
วตัถุประสงค์ : เพือ่ฝึกความจำาคำาศัพท์และสามารถเลือกใช้ส่ือความ
หมายด้วยการพูดได้ตรงตามสถานการณ์

1. ร้องเพลงง่าย ๆ  ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด โดยออกเสียง
และทำานองที่ชัดเจน แล้วชวนให้เด็กร้องตาม พร้อมทั้งทำาท่าทาง
ประกอบ
2. ร้องเพลงเดิมซำ้าบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย จำาได้ และกระตุ้นให้
เด็กร้องตาม หรือเว้นเพื่อให้เด็กร้องต่อเป็นช่วง ๆ
3. เมื่อเด็กเริ่มร้องเพลงเองได้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ร้องตามเด็ก เลือกเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็ก และพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลงต่าง ๆ  ร่วมกับเด็กพร้อมทั้งทำาทา่
ประกอบ เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรอืเป็นเพลงเด็กภาษาอังกฤษด้วย
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจำาและการควบคุมการส่ือความหมาย 
ให้เข้ากับทำานอง จังหวะ เด็กมีส่วนร่วมทำากิจกรรม เป็นการปลูกฝัง 
ศิลปวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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เ ด็กรู ้ จักรอให ้ถึ งรอบของ
ตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่
คอยบอก (PS)

อุปกรณ์ : 1. ก้อนไม้ 4 ก้อน
2. ถ้วยสำาหรับใส่ก้อนไม้ 1 ใบ

1. ถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้ 
ให้เด็ก 2 ก้อน
2. วางถ้วยตรงหน้าเด็กและพดูว่า “เรามา
ใส่ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ถือก้อนไม้ 
ไว้ก่อน ให้ครูใส่ก่อน แล้วหนูค่อยใส่” 
3. สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็ก
 

ผ่�น : เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง 
เมื่อบอกให้รอ

1. ผลัดกันเล่นกับเด็ก จนเด็กคุ้นเคยก่อน
2. ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกันโดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็ก บอกเด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก)..เอาห่วงใส่หลัก” “แล้วรอก่อนนะ”
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก บอกให้เด็กคนต่อไปเอาห่วง 
ใส่หลัก ถ้าเด็กรอไม่ได้ ให้เตือนทุกครั้งจนเด็กรอได้เอง
4. ฝึกเล่นกิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น ร้องเพลง/นบัเลขพร้อมกันก่อนแล้ว
ค่อยกินขนม หรอืในสถานการณ์อย่างอ่ืนทีต้่องมกีารรอให้ถงึรอบของ
ตนเองกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เข้าแถวรอจ่าย
เงินเวลาซื้อของ   

วัสดุท่ีใช้แทนได้ : ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/จาน และของเล่นต่าง ๆ 
ที่มีในบ้าน
วัตถุประสงค์ : ฝึกการควบคุมตนเองให้รอจนถึงรอบของตัวเอง 
มีความอดทน ทำากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามขั้นตอน



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM)

เลียนแบบลากเส ้นเป ็นวง 
ต่อเนื่องกัน (FM)

อุปกรณ์ : 
1. ดินสอ
2. กระดาษ

แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้
เด็กยนืขาเดียวให้นานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได้  
ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปล่ียน 
ขาได้)

ผ่�น : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาท ี
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ลากเส ้นเป ็นวงต ่อเนื่องให ้ เ ด็กดู 
พร้อมกับพูดว่า “ลากเส้นเป็นวง”
2. ยืน่ดินสอและกระดาษ แล้วบอกให้เด็ก
ทำาตาม 

ผ่�น : เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่ง
กันได้
ตัวอย่าง	เส้นวงต่อเนื่อง

1. ยืนบนขาขา้งเดียวให้เด็กดู
2. ยืนหันหนา้เข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึง่ขึน้แล้วบอกให้เด็กทำาตามเมือ่เด็กยนืได้ เปล่ียนเป็น
จับมือเด็กข้างเดียว
4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ ค่อย ๆ ปล่อยมือให้เด็ก 
ยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปล่ียนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำาซำ้า 
เช่นเดียวกัน

1. นำาดินสอมาลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
2. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “(ชื่อเด็ก) ลากเส้นแบบนี้”
3. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง
4. เมื่อเด็กเริ่มทำาเองได้ปล่อยให้เด็กทำาเอง โดยใช้สีที่แตกต่างกัน 
เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก

ช่วงอายุ 31 - 36 เดือน
https://youtu.be/8c1axMEmBbo
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นำาวัตถ ุ2 ชนดิ ในห้องมาให้ได้
ตามคำาสั่ง (RL)

อุปกรณ์ : วัตถุที่ เ ด็กรู ้ จัก 
6 ชนิด เช่น แปรงสีฟัน หวี 
ช้อน ถ้วย ตุ๊กตาผ้า บอล

พูดติดต่อกัน 3 - 4 คำาได้ 
อย่างน้อย 4 ความหมาย (EL)

1. นำาวัตถุทั้ง 6 ชนิด วางไว้ในที่ต่าง ๆ 
ในห้อง โดยให้อยู่ห่างจากตัวเด็กประมาณ 
3 เมตร
2. บอกให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น 
แปรงสีฟันและหวีมาให้ (ครั้งที่ 1) 
3. นำาวัตถุทั้ง 2 ชนิด กลับไปวางไว้ใน
ตำาแหน่งใหม่
4. ทำาซำ้าในข้อ  2 และ 3 อีก 2 ครั้ง
หมายเหตุ	 :	 หากค�าสั่งแรกไม่ผ่านอาจ 
ให้เด็กหยิบวัตถุชนิดอ่ืน แต่ให้ทดสอบซ�้า  
3 ครั้ง ในวัตถุชนิดนั้น
ผ่�น : เด็กสามารถนำาวัตถุ 2 ชนิดมาให้ 
ได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

สังเกตหรือถามจากพ่อแม่ ผู ้ปกครอง 
หรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถพูด 3 - 4 คำา 
(ไม่ใช่ 3 - 4 พยางค์) ต่อกันได้หรือไม่ เช่น 
- บอกการให้
- บอกความต้องการ
- บอกปฏิเสธ
- แสดงความคิดเห็น
ผ่�น : เด็กพูดประโยคหรือวลีที่เป็นคำา 
3 - 4 คำาอย่างน้อย 4 ความหมาย

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำาวัน โดยออกคำาส่ังให้เด็กหยิบของในห้อง 
มาให้ทีละ 2 ชนิด เช่น หยิบแปรงสีฟัน และยาสีฟัน เสื้อและกางเกง 
ถ้าเด็กหยบิไม่ถกู ให้ชีบ้อกหรอืจูงมอืเด็กพาไปหยบิของ เมือ่เด็กทำาได้
แล้ว ให้เปลี่ยนคำาสั่งเป็นหยิบของใช้อ่ืน ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ 
และอยู่ที่ประจำาทุกครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ
3. เมื่อเด็กทำาได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนที่จะทำากิจกรรมในชีวิต
ประจำาวัน เช่น ก่อนอาบนำ้า หยิบผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าก่อนไปโรงเรียน
หยบิกระเป๋า รองเท้า ฝึกการเก็บของให้เป็นระเบียบเข้าทีเ่ดิมทกุครัง้
ที่นำาของออกมาใช้ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

1. พูดคำา 3 - 4 คำา ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตาม ถา้เด็กพูดได ้
ทีละคำาหรือ 2 คำา ให้พูดขยายคำาพูดเด็กเป็น 3 - 4 คำา เช่น เด็กพูด 
“ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็ก พดูว่า“ไปหาแม่” “ไปกินข้าว” 
2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้คำาพูดง่าย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมทำาทา่ทาง
ตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ...(ปูดำา)  ขยำา…(ปูนา) ”
3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือกำาลังทำากิจกรรม
อยู ่วิธีพดูให้พดูช้า ๆ  ชดั ๆ  มจัีงหวะหยดุเพือ่ให้เด็กพดูตามในระหว่าง
ชีวิตประจำาวัน เช่น ระหว่างอาบนำ้า ระหว่างทานขา้ว การดูรูปภาพ
ประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน
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ใส่กางเกงได้เอง (PS)

ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM)

เลียนแบบวาดรปูวงกลม (FM)

อุปกรณ์ :
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ถามจากพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแล 
เด็กว่า “เด็กสามารถใส่กางเกงเอวยางยืด
ได้เองหรือไม่”

ผ่�น : เด็กใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองโดย
ไม่ต้องช่วย และไม่จำาเป็นต้องถูกด้าน

แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้
เด็กยนืขาเดียวให้นานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได้  
ให้โอกาสประเมิน 3 ครัง้ (อาจเปลีย่นขาได้)

ผ่�น : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 3 วินาท ี
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 5 ซม. ให้เด็กดูและพูดว่า 
“ครูวาดรูปวงกลม” และให้เด็กทำาตาม
ผ่�น : เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มี
เหล่ียม ไม่เว้า และเส้นที่มาเชื่อมต่อซ้อน
กันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้
2. สอนให้เด็กรู้จักด้านนอกและด้านใน ด้านหน้าและด้านหลัง 
ของกางเกง
3. จัดให้เด็กนั่ง จับมือเด็กท้ัง 2 ข้าง จับท่ีขอบกางเกง และดึงขอบกางเกง
ออกให้กว้าง สอดขาเขา้ไปในกางเกงทีละขา้งจนชายกางเกงพ้นข้อเท้า
4. ให้เด็กยืนขึ้น จับมือเด็กดึงขอบกางเกงให้ถึงระดับเอว
5. ถ้าเด็กเริ่มทำาได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและปล่อยให้
เด็กทำาเอง

1. ยืนบนขาขา้งเดียวให้เด็กดู 
2. ยืนหันหนา้เขา้หากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึง่ขึน้แล้วบอกให้เด็กทำาตาม เมือ่เด็กยนืได้เปล่ียนเป็น
จับมือเด็กข้างเดียว 
4. เม่ือเด็กสามารถยนืด้วยขาข้างเดียวได้ค่อย ๆ  ปล่อยมอืให้เด็กยนื
ทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำาซำ้าเช่นเดียวกัน

1. สอนให้เด็กวาดวงกลมโดยเริม่จากจุดทีก่ำาหนดให้และกลับมาส้ิน
สุดทีจุ่ดกำาหนดเดิม พร้อมออกเสียง โดยวาดเป็นวงกลมจากช้าไปเรว็
พร้อมออกเสียง “วงกลม..หยดุ”ยกมอืขึน้เพือ่ให้เด็กเข้าใจคำาว่า หยดุ
2. จับมอืเด็กวาดวงกลมและยกมอืเด็กขึน้เมือ่ออกเสียง “วงกลม....
หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับคำาว่า หยุด
3. เมื่อเด็กทำาได้ดีขึ้นค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถหยุด 
ได้เองเมื่อลากเส้นมาถึงจุดสิ้นสุดช่วงอายุ 37 - 41 เดือน

https://youtu.be/PtJknPn8GdE
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ทำาตามคำาส่ังต่อเนื่องได้ 2 
กริยากับวัตถุ 2 ชนิด (RL)

อุปกรณ์ : ของเล่น เช่น 
หวี ตุ๊กตาผ้า บอล ช้อน

ถามคำาถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร 
อะไร ที่ไหน ทำาไม (EL)

1. วางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหนา้เด็กในระยะ
ทีเ่ด็กหยบิได้แล้วพดูกับเด็ก เช่น “หยบิหวี
ให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตาซิ”
2. วางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่
3. กรณีที่เด็กไม่ผ่านคำาส่ังแรกให้เปล่ียน
เป็นคำาส่ังอ่ืนได้อีก 2 คำาส่ัง โดยอาจเปล่ียน
กริยาหรือวัตถุได้ 
ผ่�น : เด็กสามารถทำาตามคำาส่ังต่อเนื่อง 
ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. สังเกตขณะเด็กเล ่นของเล ่นหรือ
ประเมินทักษะอ่ืน
2. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็กว่า เด็กเคยถามคำาถาม “ใคร” “อะไร” 
“ที่ไหน” “ทำาไม” หรือไม่
 

ผ่�น : เด็กสามารถใช้คำาถาม ถามต่างกัน 
4 แบบ

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำาวัน โดยออกคำาสั่ง  เน้นคำาที่เป็นชื่อสิ่งของ 
และการกระทำา เช่น ขณะอาบนำ้า “เอาเส้ือใส่ตะกร้าแล้วหยิบ
ผ้าเช็ดตัวมา” /ขณะแต่งตัว “ใส่กางเกงแล้วไปหวีผม” /ขณะรับ
ประทานอาหาร “เก็บจานแล้วเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะ”
2. ถ้าเด็กทำาได้เพยีงคำาส่ังเดียว ให้ชีไ้ปทีส่ิ่งของทีไ่ม่ได้ทำาแล้วบอกซำา้ 
หรือพูดกระตุ้นเตือนความจำาเด็ก เช่น “ต่อไปทำาอะไรอีกนะ?” หรือ 
“เมื่อก้ีบอกอะไรอีกนะ?” ฝึกซำ้า ๆ จนเด็กสามารถทำาตามคำาส่ังได้ 
ถูกต้อง 
วัสดุที่ใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย 

1. ต้ังคำาถามให้เด็กตอบบ่อย ๆ เช่น “นี่อะไร” “ร้องเพลง
อะไร”“หนังสืออยู่ที่ไหน” “ทำาไมต้องไป” ในชีวิตประจำาวัน
2. เม่ือเด็กถาม ให้ตอบเด็กทกุครัง้ด้วยความเอาใจใส่ และพดูคุยกับ
เด็กในเรื่องที่เด็กถาม
3. อ่านนิทานให้เด็กฟัง ตั้งคำาถามจากเนื้อเรื่องในนิทานให้เด็กตอบ 
และกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้ถาม พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
เป็นผู้ตอบบ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกความจำาคำาศัพท์และสามารถเลือกใช้ 
สื่อความหมายด้วยการพูดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
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ทำาตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่ม
ได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนำา (PS)

ช่วยทำางานขั้นตอนเดียว
ได้เอง (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
ว่าเด็กสามารถเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
ได้หรือไม่ 

 
ผ่�น : เด็กสามารถเล่นในกลุ่มตามกฎ 
โดยไม่ต้องแนะนำาเป็นรายบุคคล

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่า “เด็กสามารถช่วยทำางานง่าย ๆ เช่น 
ยกของ เก็บของ ได้เอง โดยผู้ใหญ่ไม่ต้อง
ช่วยได้หรือไม่”

ผ่�น : เด็กสามารถช่วยทำางานขั้นตอนเดียว
ได้เอง

1. ร่วมเล่นกจิกรรมง่าย ๆ  กับเด็กเริม่จากกลุ่มเล็ก ๆ  เช่น เล่นซ่อนหา 
ต่อบล็อก สร้างบ้าน เล่นขายของ เป็นต้น โดยต้ังกฎกติการ่วมกัน 
และส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อน โดยคอยดูแลขณะกำาลังเล่น
2. ถ้าเด็กยงัไม่สามารถเล่นตามกฎกติกาได้ ให้คอยกำากับเด็กจนเล่น
ตามกฎกติกาได้เอง
3. ฝึกเด็กให้รู้จักแพ้ชนะในการเล่นกิจกรรมตา่ง ๆ  เช่น เล่นซ่อนหา 
เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการปฏิบัติตามกติกาการเล่นร่วมกับผู้อ่ืน

ชวนให้เด็กทำางานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้างจาน กวาดบ้าน 
ช่วยเก็บเส้ือผ้า หยิบของ ฝึกทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อให้เด็กสามารถ
ทำางานบ้านง่าย ๆ ได้

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมความภาคภูมิใจ
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ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM)

ใช้แขนรับลูกบอลได้  (GM)

อุปกรณ์ :  ลูกบอลขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 
เซนติเมตร

แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้
เด็กยนืขาเดียวให้นานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได้ 
ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (ให้เปลี่ยนขาได้) 
โดยไม่ยึดเกาะ

ผ่�น : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 5 วินาที 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนห่างจากเด็ก 2 เมตร
2. บอกให้เด็กยื่นแขนออกมารับลูกบอล 
แล้วโยนลูกบอลไปที่เด็ก 

ผ่�น : เด็กสามารถยื่นแขนมารับและ 
ถือลูกบอลไว้ได้ 1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนบนขาขา้งเดียวให้เด็กดู 
2. ยืนหันหนา้เข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กทำาตาม เมื่อเด็กยืนได้ให้เปลี่ยน
เป็นจับมือเด็กข้างเดียว 
4. เม่ือเด็กสามารถยนืด้วยขาข้างเดียวได้ค่อย ๆ  ปล่อยมอืให้เด็กยนื
ทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปล่ียนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำาซำ้าเช่น
เดียวกัน

1. จับมือเด็กรับลูกบอลโดยหงายมือ งอข้อศอก ใช้แขนโอบรับ
ลูกบอล
2. ลดการช่วยเหลือลงจากจับมอืเป็นจับแขนจนเด็กรบัลูกบอลได้เอง
3. เพิ่มระยะหา่งที่จะรับลูกบอลเป็น 1 – 2 เมตร เล่นโยนลูกโป่ง 
หรือตุ๊กตาผ้ากับเด็ก โดยโยนลูกโป่งหรือตุ๊กตาผ้าขึ้นไปแล้วบอกให้เด็ก
รับให้ได้ เด็กก็จะรับลูกโป่งได้ง่ายเพราะมีเวลาเตรียมตัวนานก่อนที่
ลูกโป่งจะตกลงมาถึงทำาให้สามารถปรับตัวและปรับการทำางานของ
มือกับตาได้ทัน

ของเล่นที่ใช้แทนได ้: ลูกโป่ง ตุ๊กตาผ้า ผ้ามัดเป็นก้อน

ช่วงอายุ 42 เดือน
https://youtu.be/VJ1zr-KkDFc
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แยกรูปทรง เรขาคณิตได  ้
3 แบบ (FM)
อุปกรณ์ : รูปทรงเรขาคณิต 
ที่มีสีเดียวกันทั้งหมด ได้แก่ 
1. รูปทรงกระบอกสั้น 3 ชิ้น
2. รูปทรงสามเหลี่ยม 3 ชิ้น
3. รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชิ้น

ประกอบชิน้ส่วนของรปูภาพที่
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ (FM)
 
อุปกรณ์ : รูปภาพตัดออกเป็น 
3 ชิ้น 1 รูป

1. วางรูปทรง ทั้ง 9 ชิ้นคละกัน ไว้ตรง 
หน้าเด็ก
2. แสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู แล้วรื้อ
ออก และพดูว่า “ครจูะวางรปูทรงกระบอก
สั้นไว้ด้วยกัน ทรงสี่เหลี่ยมไว้ด้วยกัน และ
ทรงสามเหลี่ยมไว้ด้วยกัน”
3. ยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็ก
ว่า “ลองทำาเหมือนครู ซิคะ/ครับ”

ผ่�น : เด็กสามารถแยกรูปทรงชนิดเดียวกัน
เป็นกลุ่มได้ถูกต้องทั้ง 3 แบบ 

ให้เด็กดูภาพประกอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ 
จากนั้นแยกชิ้นส่วนของภาพออกจากกัน
วางไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็กประกอบ
ชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกัน
 
 
ผ่�น : เด็กสามารถต่อชิน้ส่วนของภาพเข้า
ด้วยกันได้เองถกูต้องอย่างน้อย 1 ใน 3 ครัง้ 
โดยต่อลงในกรอบ

1. สอนให้เด็กรู้จักรูปทรง โดยหยิบรูปทรงกระบอกส้ันวางไว้ใน 
จานที่ 1 รูปทรงสามเหลี่ยมวางไว้ในจานที่ 2 รูปทรงสี่เหลี่ยมวางไว้
ในจานที่ 3 
2. บอกให้เด็กหยบิรปูทรงวางไว้ในจานทีม่รีปูทรงนัน้ จนครบทัง้หมด
3. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทำาได้เอง 
วัสดุที่ใช้แทนได ้: สิ่งของในบ้านชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
- รูปทรงกระบอกสั้น 
- รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง 
- รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบตองเป็นสามเหลี่ยม
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจำา ความเข้าใจ วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
การแยกหมวดหมู่รูปทรงได้

1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก และวางอีกภาพต้นแบบไว้ 
ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 
2. แยกรูปภาพทั้ง 3 ช้ิน ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้กว้างขึ้น 
ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
3. เพิ่มความยากโดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็น
ภาพเหมอืนเดิม ถ้าเด็กเริม่ทำาได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง

ของที่ใช้แทนได้ : รูปภาพ รูปการ์ตูน ปฏิทิน ปกสมุด ปกหนังสือ 
ที่เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น ตัดชิ้นส่วนเป็น 3 ชิ้น
วัตถุประสงค์ : ฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้
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เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
(FM)
อปุกรณ์ : 1.ดินสอ  2.กระดาษ
3. กระดาษท่ีมีรูปวงกลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. 
ตามแบบ (ใช้สีเส้นวงกลมหนาๆ 
บนกระดาษขาว)

วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้าง
หลังได้ตามคำาสั่ง (RL)
อุปกรณ์ : 
1. ตุ๊กตาผ้า 1  ตัว
2.ก้อนไม้ส่ีเหล่ียมลูกบาศก ์
2 ก้อน

หมายเหตุ	 :	 หากมีข้อจ�ากัด
การใช้ตุ๊กตาสามารถใช้อุปกรณ์
อ่ืนแทน เช่น รถของเล่น

ยื่นกระดาษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดูพร้อม 
พูดคำาว่า “นี่คือรูปวงกลม หนูลองวาดรูป
วงกลม (ตามตัวอย่าง) ให้ดูซิ” พร้อมกับ 
ส่งดินสอให้เด็กโดยไม่แสดงท่าทางการวาด
ให้เด็กดู
 
ผ่�น  : เด็กสามารถวาดรปูวงกลมทีบ่รรจบ
กันตามแบบได้ โดยไม่มีเหล่ียม ไม่เว้า 
เกยกันไม ่เกิน 2 ซม. (ไม ่จำากัดเส ้น 
ผ่านศูนย์กลาง) 

1. วางตุ๊กตาในท่านั่งตรงหน้าเด็ก 
2. ส่งก้อนไม้ ให้เดก็แล้วพดูว่า “วางก้อนไม้ 
ไว้ข ้างหน้าตุ ๊กตา” แล้วบอกต่อไปว่า 
“วางก้อน ไม้ไว้ข้างหลังตุ๊กตา” 
3. เก็บก้อนไม้ออก ให้โอกาสประเมนิ 3 คร้ัง

ผ่�น : เด็กสามารถวางได้ถูกตำาแหน่ง 
ทั้งข้างหน้าและข้างหลังอย่างน้อย 2 ใน 
3 ครั้ง

1. วาดรูปวงกลมให้เด็กดู
2. บอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม
3. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวาด 
4. เม่ือเด็กเริม่วาดรปูวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเดก็ 
วาดรูปวงกลมลงในกระดาษ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดาษที่ 
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็กวาดให้เด็กและบอกว่า “หนลูองวาด
รูปวงกลมแบบนี้ซิคะ/ครับ”

1. ของเล่นหลาย ๆ  ชนิด ที่สามารถวางของข้างหน้าและข้างหลังได้ 
เช่น เก้าอ้ี โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้  แสดงวิธีให้เด็กดูพร้อมอธิบาย และชวน
ให้ทำาตาม เช่น “ดูซิก้อนไม้อยู่ขา้งหน้าโต๊ะ ก้อนไม้อยู่ขา้งหลังโต๊ะ” 
บอกเด็กให้  “วางก้อนไม้ ไว้ข้างหน้า
2. ถ้าเด็กไม่ทำาตามหรือทำาตามไม่ถูก ให้แสดงให้ดูซำ้า พร้อมทั้งช่วย
จับมือเด็กทำาหรือชี้ พร้อมกับพูดเน้น “ข้างหน้า” และ “ข้างหลัง”
3. ขณะเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้าย ๆ กันไว้ข้างหน้า 1 ชิ้น 
และข้างหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถที่อยู่ข้างหลัง
เก้าอ้ีซิคะ/ครับ”
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจำาและ การเข้าใจภาษา และนำาไปปฏิบัติได้
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เลือกจัดกลุ่มวัตถตุามประเภท
ภาพเสื้อผ้าได้ (RL)
 
อุปกรณ ์ :  ชุดจัดประเภท
สิ่งของ
1. บัตรภาพสัตว์ 3 ชนิด
2. บัตรภาพอาหาร 3 ชนิด
3. บัตรภาพเสื้อผ้า 3 ชนิด

พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป
ใหม่ ๆ ได้ (EL)

วางวัตถุทั้งหมด 3 ประเภท คละกัน 
ลงตรงหน้าเด็ก แล้วพดูว่า “เลือกอันทีเ่ป็น
เส้ือผ้าส่งให้ ผู้ประเมนิ” (ให้เด็กหยบิเพยีง 
3 ชิ้น) 
 
 
 
 
ผ่�น : เด็กสามารถเลือกภาพเส้ือผ้า 
ได้ถูกต้อง อย่างน้อย 2 ใน 3 ชิ้น

ถามเด็กว่า “ก่อนมาที่นี่ หนูทำาอะไร 
บ้างจ๊ะ”
 
 
ผ่�น : เด็กสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาให้ผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันฟังได้
อย่างน้อย 1 ครั้ง

1. วางเส้ือผ้าทั้งหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้รู้จัก เส้ือผ้าทีละชิ้น เช่น 
“นี่คือเสื้อผ้า มีกางเกง เสื้อ ถุงเท้า ...”
2. บอกให้เด็กเลือกเส้ือผ้าทีละชิ้นตามคำาบอก จนเด็กสามารถ 
เลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น
3. นำาเสื้อผา้ไปรวมกับวัตถุประเภทอ่ืน โดยเริ่มจากให้เด็กเลือกวัตถุ 
2 ประเภท เช่น เสื้อผา้และสัตว์ เมื่อเด็กเลือกได้ถูกต้อง แล้วจึงเพิ่ม 
ประเภทวัตถุเป็น 2 และ 3 ประเภท 
ของที่ใช้แทนได้ : 
- รูปเส้ือผ้า/อาหาร/สัตว์ โดยวาดหรือตัดมาจากหนังสือ นิตยสาร 
แผ่นพับ 
- สอนจากของจริง
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจำา การแยกประเภทและนำามาประยุกต ์
เพื่อการเลือก และจัดหมวดหมู่

1. ถามคำาถามที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำาวันที่เพิ่งผ่านไป ชั่วขณะ 
เช่น กินขา้วเสร็จ, ล้างหน้า แปรงฟัน, เข้าห้องนำ้า, กินขนม, ดื่มนม 
ฯลฯ ทิ้งระยะเวลาสักครู่หนึ่ง แล้วถามเด็กว่า “เมื่อกี้หนูไปทำาอะไร
มาคะ”  
2. ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลานานขึ้น แต่ไม่เกิน 10 นาที 
บ่อย ๆ  และกระตุ้นให้เด็กตอบ ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้ตอบนำาหรอืทำาท่า
ทางประกอบและถามซำ้า

วตัถปุระสงค์ : ฝึกความจำาเรียบเรียงความคดิ นำามาส่ือสารด้วยการเล่า
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พูด “ขอ” หรือ“ขอบคุณ”  
หรือ “ให้” ได้เอง  (EL)

1. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดแูลเดก็
ว่า “ถ้าเวลาที่เด็กต้องการหรือได้รับของ
จากผู้อ่ืน เด็กจะพูด“ขอ”หรือ“ขอบคุณ” 
หรือ “ให้” ได้หรือไม่
2. ก่อนย่ืนของให้เดก็ รอดกูารตอบสนองว่า
เด็กพูด “ขอ” หรือไม่
3. เมื่อเด็กได้รับของแล้ว เด็กพูดคำาว่า 
“ขอบคุณ” หรือไม่
4. เมื่อเด็กมีของอยู่ในมอื สังเกตหรือถาม
จากผู้ปกครองว่าเด็กเคยพูดและให้ของ 
คนอ่ืนหรือไม่

ผ่�น : เด็กสามารถพูด “ขอ” หรือ 
“ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง 2 ใน 3  
ความหมาย

1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ทำาตัวอย่างการพูด “ขอ” 
“ขอบคุณ” “ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อย ๆ เช่น
 1.1 พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดคำาว่า “ขอ.........ให้แม่/
พ่อนะจ๊ะ” กับลูกก่อนเวลาทีจ่ะเอาของเล่นหรอืขนมจากมอืลูก โดยที่
ไม่แย่งของจากมือเด็กก่อน
 1.2 เมื่อเด็กยื่นของที่อยู ่ในมือให้แล้ว พ่อแม่ ผู ้ปกครอง 
หรือผู้ดูแลเด็ก พูดคำาว่า “ขอบใจจ้ะ เป็นเด็กดีมากที่รู้จักแบ่งของ 
ให้คนอ่ืน”
 1.3 เวลาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มีขนมต้องการแบ่งให้
ลูกรบัประทาน ให้พดูกับเด็กว่า “วันนีแ้ม่/พ่อซือ้ขนมมาด้วย จะแบ่ง
ให้หนูและพี่ ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ กินด้วยกันหลายคนสนุกดี”
2. สอนและกระตุ้นให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น
 2.1 ฝึกลูกไม่ให้แย่งของ เช่น ก่อนจะให้ของ ให้เด็กแบมือ 
พูด “ขอ” แล้วจึงให้ของกับเด็ก
 2.2 ให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือ
หรือ ให้ของ
 2.3 ฝึกเด็กให้รู ้ จักการแบ่งปันและการให้ เช่น แบ่งขนม 
ของเล่น ให้เพื่อน ๆ หรือคนรอบข้าง แล้วบอกให้เด็กพูดว่า “ให้”, 
เวลาทำาขนมหรืออาหารให้ชวนเด็กนำาอาหารเหล่านี้ไปแบ่งปัน 
เพื่อนบ้าน, ชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล เป็นต้น
วตัถุประสงค์ : รูจั้กเลือกใช้คำาพดูทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ เพือ่ฝึก 
มารยาทที่ดีทางสังคม
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บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง 
(PS)

ใส่เส้ือผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง
ติดกระดุม (PS)

1. ถามเด็กว่า “หนเูป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิ” 
ใช้เพศของเด็กขึ้นต้นก่อน เพื่อหลีกเล่ียง
การที่เด็กพูดตามคำาสุดท้าย 
2. เม่ือเด็กตอบแล้วให้ถามกลับไปกลับมา 
3 ครั้ง โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถาม

ผ่�น : เด็กสามารถตอบถูกต้องทั้ง 2 
ใน 3 ครั้ง

แสดงหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 
ผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กสามารถใส่เส้ือผ่าหน้า
ได้เองหรือไม่” 
 
ผ่�น : เด็กสามารถใส่เส้ือผ่าหน้าได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม (เส้ือมีแขน
หรือไม่มีแขนก็ได้) และไม่ใช่การใส่เส้ือให้
ตุ๊กตา

1. สอนให้เดก็รูค้วามแตกต่างของเพศชายและหญงิ จากการแต่งตัว 
ทรงผม
 2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็นผู้หญิง 
พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง
 

วัตถุประสงค์ : การรู้จักตนเอง และนำาส่ิงที่จดจำาได้มาใช้ในการ 
ตอบคำาถาม

1. ใส่เสื้อผ่าหน้าให้เด็กดู
2. นำาเส้ือผ่าหน้าคลุมไหล่ของเด็กไว้และจับมือขวาของเด็ก จับคอ
ปกเสื้อด้านซา้ยยกขึ้น
3. ให้เด็กสอดแขนซา้ยเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย
4. จับมือซ้ายของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านขวา แล้วยกขึ้น
5. ให้เด็กสอดแขนขวาเข้าไปในแขนเส้ือด้านขวาเมื่อเด็กเริ่มทำาได้ 
ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถ ทำาได้เองทุกขั้นตอน

วตัถุประสงค์ : ฝึกความจำา และทกัษะมาใช้ในชวิีตประจำาวันได้อย่าง
เหมาะสม
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กระโดดขาเดียวได้ อย่างน้อย 
2 ครั้ง (GM)

ตัดกระดาษรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น
(โดยใช้กรรไกรปลายมน) (FM)

อุปกรณ์ :
1.  กรรไกรปลายมนสำาหรบัเดก็  
2. กระดาษส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
ขนาด 10 ซม.

บอกให้เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 
หรือกระโดดให้เด็กดูก่อนแล้วบอกให้เด็ก
ทำาตาม

ผ่�น : เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้าง
หน้าต่อเนื่องได้อย่างน้อย 2 ครั้ง

1. แสดงวิธีตัดกระดาษรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ออกจากกันเป็น 2 ชิน้ ให้เด็กดู โดยตัดจาก
ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม
2. ยืน่กรรไกรให้กับมอืข้างทีถ่นดัของเด็ก 
และยื่นกระดาษให้กับมืออีกข้างหนึ่ง 
พูดกับเด็กว่า “หนูลองตัดกระดาษนี่ซิ” 
ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง

ผ่�น : เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น 
2 ชิ้น โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้าน
หนึ่งที่อยู่ตรงข้าม อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. กระโดดขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้ทำาตาม
2. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้จับมือเด็ก แล้วบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขา 
ข้างหนึ่ง และให้เด็กกระโดด เมื่อเด็กกระโดดได้แล้ว ให้ปล่อยมือ 
และบอกให้เด็กกระโดดอยู่กับที่ 
3. ขยับห่างจากตัวเด็ก 1 ก้าว แล้วบอกให้เด็กกระโดดมาหา 
เมื่อทำาได้แล้วให้เพิ่มระยะหา่งเป็น 2 ก้าว
4. ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว ตามการละเล่นในแต่ละภาค เช่น       
เล่นตั้งเต เป็นต้น
5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่างการ 
กระโดด

1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำาตาม
2. ถ้าเด็กไม่สามารถทำาได้ สอนเด็กให้ใช้กรรไกรมอืเดียวโดยสอดนิว้
ให้ถูกต้องและฝึกขยับนิ้ว 
3. เม่ือเด็กขยับนิ้วเป็นแล้วให้เด็กฝึกตัดกระดาษขนาด 5 ซม. 
เมื่อเด็กทำาได้ให้เพิ่มขนาดกระดาษเป็น 10 ซม.  
4. ชวนเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ

ช่วงอายุ 43 - 48 เดือน
https://youtu.be/hmYir2zyoUo
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เลียนแบบวาดรูป +
(กากบาท) (FM)

อุปกรณ์ :
1. ดินสอ
2. กระดาษ

   

เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเล็กกว่า (RL)

อุปกรณ์ : ชุดวัตถุ 3 ขนาด สี
เดียวกัน จำานวน 3 ชุด (ทรง
กระบอกส้ัน ส่ีเหล่ียม และ
สามเหลี่ยม)

วางกระดาษตรงหน้าเด็ก แล้ววาดรูป + 
(กากบาท) ขนาดอย่างน ้อย 4 ซม. 
ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “หนูลองทำาซิ” 
ให้เด็กวาด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดง
การวาดรูป + (กากบาท) ให้เด็กดูก่อน 
ทุกครั้ง

ผ่�น : เดก็สามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวด่ิง 
ตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง อย่างน้อย 1 ใน 
3 ครั้ง (ไม่จำาเป็นต้องมีขนาดเทา่กับแบบ)

1. วางวัตถุบนโต๊ะทีละชุด โดยไม่ต้อง 
เรียงขนาด
2. ชี้วัตถุชิ้นที่มีขนาดกลาง แล้วถามว่า 
“อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่า
อันนี้” ทำาให้ครบทั้ง 3 ชุดโดยเริ่มจาก 
ทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

ผ่�น : เด็กสามารถเลือกวัตถทุีม่ขีนาดใหญ่
กว่า และเล็กกว่าได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

1. วาดรูป + (กากบาท) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง บอกให้เด็กทำาตาม
2. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้ทำาเส้นประเป็นรูป + (กากบาท) แล้วจับมือเด็ก
ลากเส้นตามแนว 
3. เมื่อเด็กเริ่มทำาได้ให้ลากเส้นตามเส้นประด้วยตัวเอง จากนั้นให้
วาดโดยไม่มีมีเส้นประ จนเด็กสามารถวาดรูป + (กากบาท) ได้เอง
4. ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่าง ๆ

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำาวัน เช่น ขณะรับประทานอาหาร สอนเด็ก
ให้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลาง ถ้วยใบเล็ก 
2. ชี้ที่ถ ้วยใบกลาง พร้อมกับชี้ที่ถ ้วยใบใหญ่แล้วบอกเด็กว่า 
“ถ้วยนี้ใหญ่กว่าอันกลาง” และชี้ไปที่ถ้วยใบเล็ก แล้วบอกว่า ถ้วยนี้
เล็กกว่าอันกลาง” 
3. ทดสอบความเข้าใจ โดยชี้ไปที่ถ้วยใบกลาง แล้วถามเด็กว่า 
“อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่าอันนี้” ฝึกเด็กบ่อยๆ 
โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลากหลายมากขึ้น
วัสดุใช้แทนได ้: ของใช้ในบ้านชนิดอ่ืน ๆ  ที่ไม่เป็นอันตราย โดยเป็น
ชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน
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พูดเป็นประโยค 3 คำา ติดต่อ
กัน โดยมีความหมาย และ
เหมาะสมกับโอกาสได้ (EL)

ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด (PS)
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้าที่มีกระดุม
ขนาดใหญ่ อย่างน้อย 2 ซม.

สังเกตขณะทดสอบ หรือถามจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถพดู
เก่ียวกับคำาพดู 5 ความหมายต่อไปนี ้ได้แก่ 
1. การบอกลา เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”  
2. การทักทาย เช่น “สวัสดีค่ะแม่” 
3. การขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณคร”ู 
4. การแสดงความคิดเห็น เช่น “หนูว่า 
อันนี้สวยกว่า” 
5. การขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพ่อ”

ผ่�น : เด็กสามารถพูดติดต่อกัน ได้ 3 คำา
ได้ครบทัง้ 5 ความหมาย และเหมาะสมกับ
โอกาส 

ใส่กระดุมให้เด็กดู และถอดกระดุมออก
แล้วบอกให้เด็กทำาตาม

ผ่�น : เด็กสามารถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด

1. สอนให้เด็กพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่าง 
แล้วบอกให้เด็กพูดตาม 
 - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่รับของจาก
ผู้ใหญ่ เช่น “ขอบคุณครับน้า”
 - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีที่พบผู้ใหญ่หรือแขกของ
       ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่บา้น เช่น “สวัสดีครับลุง”
 - สอนให้เด็กกล่าวคำาขอโทษทกุครัง้ทีท่ำาผิด เช่น “ขอโทษครบัพ่อ”
 - กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วยคำาถาม เช่น “หนูว่า
อันนี้เป็นอยา่งไร”
 - สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูลานะคะ”
2. เตือนเมื่อเด็กลืมกล่าวคำาขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ และบอกลา 
ทุกครั้ง
วัตถุประสงค์ : ฝึกการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาส

1. แสดงวิธีใส่กระดุมให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำาตาม
2. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ให้จับมือทำาโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือ 
ข้างหนึ่งจับสาบเส้ือที่ด้านที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้าง และใช้มือ 
อีกข้างหนึ่งจับกระดุมตะแคงลง ดันใส่รังดุมครึ่งเม็ด
3. เปลี่ยนมือที่จับสาบเสื้อมาดึงกระดุมให้หลุดจากรังดุมทั้งเม็ด
4. ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถทำาได้เองทุกขั้นตอน

ของที่ใช้แทนได ้: เสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่
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กระโดดสองเท้าพร้อมกันไป
ด้านข้างและถอยหลังได้ (GM)

ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ 
ที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ 
(FM)

อุปกรณ์ : รูปภาพที่มีส่วน 
ต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป

กระโดดไปด้านข้างทีละข้าง และกระโดด
ถอยหลัง ให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำาตาม

ผ่�น : เด็กสามารถกระโดดไปดา้นขา้งได้
ทัง้ 2 ข้าง และกระโดดถอยหลังได้โดยเท้า
ทั้ง 2 ข้างไปพร้อมกัน

1. วางรูปภาพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้าเด็ก 
แล้วพูดกับเด็กว่า “หนูดูรูปภาพนี้” 
2. นำาชิน้ส่วนรปูภาพวางคละกันแล้วบอก
กับเด็กว่า “ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ”

ผ่�น : เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภาพได้ถูก
ต้องทั้งหมด 8 ชิ้น

1. กระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลัง ให้เด็กดู 
2. ยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไป 
ทางซ้าย กระโดดไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับประคอง
มือเด็กให้กระโดดไปในทิศทางตามที่บอก  
3. ชวนเด็กเล่นกระโดดที่ไม่เป็นอันตราย 
4. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่างการ 
กระโดด

1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็กให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 
2. แยกรูปภาพทั้ง 6 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้ 
กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับตำาแหน่งภาพบน - ล่าง 
ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับตำาแหน่งภาพซา้ย - ขวา 
ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
5. เพิ่มความยาก โดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็ก
ต่อเป็นภาพเหมอืนเดิม ถ้าเด็กเริม่ทำาได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วย
ตนเอง 
6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปล่ียนเป็นภาพที่ตัดแบ่งเป็น 
8 ชิ้น

ของที่ใช้แทนได ้: รูปภาพ รูปการ์ตูนอ่ืน ๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น
ช่วงอายุ 49 - 54 เดือน

https://youtu.be/RaVBw9yri3k
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 เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา
กลางวัน กลางคืน (RL)
อุปกรณ์ : รูปภาพ 
1. เวลากลางวัน 3 รูป 
2. เวลากลางคืน 3 รูป

ตอบคำาถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า  “ถ้ารู้สึกร้อน” 
“ไม่สบาย”  “หิว” 
จะทำาอยา่งไร (EL)

วตัถปุระสงค์ : ฝึกการแก้ปัญหา
เพื่อให้ดูแลตนเองได้

1. วางรูปกลางวัน 1 รูป กลางคืน 1 รูป 
ตรงหน้าเด็กแล้วบอกเด็กว่า “ชี้รูปที่เป็น
เวลากลางวัน” “ชีร้ปูทีเ่ป็นเวลากลางคืน” 
2. ให้เด็กชี้ภาพทีละชุด จนครบ 3 ชุด 
ทำาทีละชุดโดยวางภาพสลับที่กัน

ผ่�น : เด็กสามารถชี้ภาพกลางวันและ 
กลางคืนได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ชุด

ถามเด็กว่า “ถ้าหนูรู ้สึกร้อนหนูจะทำา
อย่างไร” “ถ้าหนไูม่สบายหนจูะทำาอย่างไร” 
“ถ้าหนูหิวหนูจะทำาอยา่งไร”

ผ่�น :  เดก็สามารถตอบถกู 2 ใน 3 คำาถาม 
เช่น 
ร้อน    ตอบว่า ไปอาบนำ้า เปิดพัดลม
ไม่สบาย ตอบว่า ไปนอน ไปหาหมอ กนิยา 
หิว  ตอบว่า  กินข้าว กินขนม

1. นำารูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน และกลางคืนอย่างละ 1 รูป 
ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายรูปกลางวัน กลางคืนทีละรูป
2. บอกให้เดก็ชีท้ลีะภาพ ถ้าเด็กชีไ้ม่ถกูต้อง ให้จับมอืเด็กชีพ้ร้อมกับ
ยำา้ชือ่รปูภาพแต่ละภาพจนเด็กชีภ้าพได้ถกูต้อง ให้ลดการช่วยเหลือลง
3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลางวัน กลางคืน ในสถานการณ์จริง

ของที่ใช้แทนได ้: 
- สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จริง 
- รูปภาพกลางวัน กลางคืนทั่วไป

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำาวัน เมื่อเด็กมาบอกความต้องการ เช่น หิว 
ร้อน ปวดหัว ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ถามเด็กว่า “แล้วหนู
จะทำาอยา่งไร” เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดก่อน
2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้พูดอธิบาย เช่น ถ้าหนูหิวนำ้าต้องไปด่ืมนำ้า 
ถ้าหนูร้อนหนูต้องไปอาบนำ้าหรือเปิดพัดลม ถ้าหนูปวดหัวหนูก็ต้อง
ทานยาหรือไปหาหมอ
3. ชวนเด็กพูดคุยและกระตุ้นให้ตอบคำาถามในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม เช่น เก็บของผู้อ่ืนได้จะทำาอย่างไร เห็นเพื่อนหกล้มจะทำา
อย่างไร เห็นขยะตกที่พื้นจะทำาอย่างไร ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้สอนวิธี 
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้เด็ก
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ทำาความสะอาดตนเองหลัง
จากอุจจาระได้ (PS)

เดินต่อส้นเทา้ (GM)

จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)
อุปกรณ์ :
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เมื่อเด็ก
อุจจาระแล้วเด็กสามารถทำาความสะอาด
ตนเองได้โดยการล้างก้นและล้างมือได้ 
หรือไม่”
ผ่�น : เด็กสามารถทำาความสะอาดตนเอง
โดยการล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่าย
อุจจาระได้

ก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึง่ไปต่อชดิกับ
ปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดูแล้วบอกให้
เด็กทำาตาม
ผ่�น : ถ้าเด็กสามารถเดินโดยส้นเท้าต่อกับ
ปลายเท้าได้ 4 กา้ว โดยไม่เสียการทรงตัว

ยื่นกระดาษและดินสอให้เด็ก และบอกว่า 
“หนูลองใช้ดินสอเขียนดูนะ”
ผ่�น : เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่า
ปลายประมาณ 1 - 2 ซม. และดินสออยู่
ระหว่างนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ และนิ้วกลาง

1. ฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมอืข้างทีถ่นดัของเด็กให้ถอืสายชำาระฉีดนำา้ 
หรือใช้ขันนำ้าราดนำ้าที่ก้นของเด็กพร้อมกับจับมืออีกข้างของเด็กให ้
ถูก้นจนสะอาด
2. ตักนำ้าราดโถส้วมหรือกดชักโครกทำาความสะอาดส้วม
3. พาเด็กไปเช็ดก้นให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือเด็กทำา
ทุกขั้นตอน จนเด็กสามารถทำาได้เอง

1. เดินกา้วสลับเท้าโดยให้ส้นเทา้ต่อกับปลายเทา้อีกข้างให้เด็กดู
2. บอกให้เด็กทำาตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้เด็กใช้ส้นเท้าต่อ
กับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็กเริ่มทำาได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็ก
สามารถเดินได้เอง 4 - 5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

1. จับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง แล้วชวนให้เด็กจับดินสอขีดเขียน 

2. ถ้าเด็กทำาไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่างส่วนปลาย 
ของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ 
1 - 2 ซม. จนเด็กทำาได้เอง

ช่วงอายุ 55 - 60 เดือน
https://youtu.be/0fUyuzKEEvs
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เลือกสีได้ 8 สี ตามคำาสั่ง  (RL)

อุปกรณ์ : ก้อนไม้ 10 สี 
10 ก้อน 

วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก แล้วบอก
เด็กว่า “หยิบก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินนำา
ก้อนไม้ทีเ่ด็กหยบิกลับไปวางทีเ่ดิม บอกให้
เด็กหยิบสีอ่ืน ๆ จนครบ 8 สี (สีฟ้า สีเขียว 
สีชมพู สีดำา สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

ผ่�น : เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 
8 สี ตามคำาสั่งแต่ละครั้ง

1. สอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผา้ 
ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตาม
2. นำาของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง 
สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามเด็ก “อันไหนสี...”
3. หากเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจำานวนสีขึ้นเรื่อย ๆ จนครบ 
ทั้ง 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีดำา สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

วัสดุที่ใช้แทนได ้: 
- สีเทียน/สีไม้
- สิ่งของในบ้านที่มีสีสันตา่ง ๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)64

55 - 60
(4 ปี 7 เดือน

- 5 ปี) 

115


ผ่าน


ไม่ผ่าน
 

 

116

ผ่าน


ไม่ผ่าน

ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนใน 
กลุ่ม (EL)

เล ่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้ (PS) 

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่า “เดก็สามารถพดูคยุกับเพือ่นโดยผลดักัน
ได้หรือไม่”
 
ผ่�น : เด็กสามารถผลัดกันพูดโต้ตอบ 
ในกลุ่มได้

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่า “เด็กเคยเล่นเลียนแบบบทบาทอาชีพ
ของผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่”
ผ่�น : เด็กสามารถเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ได้
อย่างน้อย 1 บทบาท เช่น พ่อ แม่ ครู 
แพทย์ พยาบาล หัวหน้ากลุ่ม โดยเลียน
แบบผ่านทางนำา้เสียงท่าทางการแต่งตัวกับ
เพื่อนได้

1. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เช่น ถามเด็กว่า 
“วันนี้เราจะกินอะไรกันดี” “เดี๋ยวเราจะอ่านหนังสืออะไรดี”
2. ถ้าเด็กพูดแทรกให้บอกเด็กว่า “หนูรอก่อนนะ เด๋ียวแม่ขอพูด 
ให้จบก่อน แล้วหนูค่อยพูดต่อ” ทำาทุกครั้งที่เด็กพูดแทรก 
3. คอยกระตุ้นให้เด็กพูดคุย หรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน 
เช่น เล่นขายของเล่น เป็นหมอกับคนไข้ ครูกับนักเรียน
4. เล่านิทานให้เด็กฟัง โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกนิทาน 
ด้วยกนั และถามคำาถามเกีย่วกบันทิาน ฝึกให้เดก็ยกมือขึน้ก่อนตอบคำาถาม 
5. เปิดโอกาสให้เด็ก ฝึกพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อแบ่งหน้าที่ในการ
ทำางานร่วมกัน เช่น ขออาสาสมัครในการช่วยแจกนมให้กับเพื่อน ๆ 
ช่วยเก็บขยะ เก็บของเล่น จัดโต๊ะ เก้าอ้ี 
วัตถุประสงค์ : ฝึกการพูดโต้ตอบ และการควบคุมตนเองให้อดทนรอ 
ในเวลาท่ีเหมาะสม ยืดหยุ่นทางความคิด พูดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องที่กลุ่มพูด และเป็นการสร้างทักษะการเข้าสังคม

1. ร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก เช่น เล่นเป็นครู เล่นเป็นหมอ 
เล่นเป็นหัวหน้า เล่นเป็นพ่อค้า โดยให้เดก็เลอืกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร
2. ให้เด็กเล่นร่วมกับเด็กอ่ืน ช่วยหาอุปกรณ์เพื่อให้เด็กนำาไป
ประกอบการเล่น เช่น ของใช้ในบา้น เสื้อผ้า โดยเลือกของให้เหมาะ
กับบทบาทและปลอดภัย
3. มอบหมายให้เด็กได้มีโอกาสผลัดเปล่ียนการเป็นผู้นำาและผู้ตาม
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น เป็นหัวหน้าทีมในการเก็บของเล่น จัดโต๊ะ
เก้าอ้ี 
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก
เมื่อลูกอายุ วิธีเล่นกับลูก วิธีพูดคุยกับลูก

• ให้โอกาสลูกมอง ฟัง และขยับแขนขาตามใจชอบ กอดลูกและอุ้มลูกบ่อย ๆ
• อย่าห่อตัวลูกแน่นเกินไปจนลูกขยับตัวไม่ได้
• ลูกยังชอบมอง ฟัง และขยับแขนขาตามใจชอบ กอดลูกและอุ้มลูกบ่อย ๆ
• ขณะต่ืนให้ลูกนอนในท่าควำ่าบ้าง ส่งเสียงเรียกหรือเขย่าของเล่นให้ลูก 
 เงยหน้ามองเพื่อฝึกชันคอ (ที่นอนต้องไม่นุ่มเกินไป)
• ให้ลูกดูของสีสดใส หรือกรุ๋งกริ๋ง ลูกจะได้ฝึกมองตาม ฟังเสียง และคว้าของ
• ลูกชอบอมของ เพราะลูกอยากรู้ว่ามันนิ่มหรือแข็ง อุ่นหรือเย็น 
• ลูกชอบเล่นข้าวของในบ้านที่สีสันสดใส ไม่จำาเป็นต้องซื้อของเล่นแพง ๆ 
 แต่ต้องสะอาด และปลอดภัย
• ลูกชอบเล่นขา้วของในบ้านที่สีสันสดใสที่สะอาด และปลอดภัย ลูกจะเอามา 
 เขยา่ ตี เคาะ ทำาเสียงต่าง ๆ หรือปล่อยลงพื้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง อย่าดุลูก 
 เพราะลูกกำาลังเรียนรู้
• จัดที่โล่งกว้าง ปลอดภัยให้ลูกคืบคลาน 
• ฝึกลูกเหนี่ยวตัวลุกขึ้นยืน โดยให้เกาะตัวพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
• ไม่ควรใช้รถหัดเดิน เพราะลูกจะไม่พยายามทรงตัวยืนด้วยตนเอง และ 
 เกิดอุบัติเหตุได้เพราะรถพลิกควำ่าง่าย
• ลูกชอบเล่นจ๊ะเอ๋มาก ทำาให้ลูกหัวเราะ และมีความสุข
• เล่นซ่อนของกับลูก ลูกอยากรู้ว่ามันหายไปไหน
• ชี้ชวนให้ลูกใช้นิ้วหยิบขนมผิง หรือผลไม้เนื้อนิ่มกินเอง

• สบตา ยิ้ม พูดคุยกับลูกบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงลูกดูดนมแม่ 
• หรือช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้าลูก
• สบตา ยิ้ม หัวเราะ พูดคุยกับลูกบ่อยๆ แล้วลูกจะคุยด้วย 
• เลียนเสียงลูก และเล่นกับลูก ทำาให้ลูกสนุกและมีความสุข 
• อ่านและเล่าเรื่องจากหนังสือที่มีภาพสวย ๆ และสดใสให้ลูกฟังบ่อย ๆ  
 ลูกชอบมาก
• ถึงแม้ว่าลูกยังพูดไม่ได้ แต่ลูกรู้ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เขา้ใจ 
 เสียงอู - อา ของลูกว่าลูกต้องการอะไร
• ปลอบโยนด้วยความนุ่มนวลเมื่อลูกร้องไห้หรือหวาดกลัว
• พูดคุยกับลูก เม่ือลกูทำาเสียงต่าง ๆ  หรือเรียกชือ่ลูก ลูกจะไดจ้ำาชือ่ตัวเองได้
• ลูกอยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดแูลเดก็ อ่านหนงัสือภาพให้ลูกฟังทกุวนั 
• พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว ด้วยคำาพูดที่สั้น กระชับ ได้ใจความ 
  เว้นจังหวะให้ลูกโต้ตอบเสมอ

• ลูกกำาลังจดจำาคำาต่าง ๆ สอนลูกเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวหนูด้วย
• สอนลูกให้สวัสดี และบ๊ายบาย
• ลูกชอบเสียงอ่าน และเล่านทิานของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็กมาก  
 อ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังทุกวัน
• อย่าทิ้งลูกอยู่คนเดียว ลูกจะรู้สึกปลอดภัยหากได้เห็นหรือได้ยินเสียง 
 พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
• ชมเชยเมื่อลูกทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำาเร็จ

แรกเกิด – 1 สัปด�ห์

1 สัปด�ห ์- 6 เดือน

6 เดือน – 9 เดือน

9 เดือน - 12 เดือน
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก
เมื่อลูกอายุ วิธีเล่นกับลูก วิธีพูดคุยกับลูก

12 เดือน - 2 ปี

2 ปีขึ้นไป

• ลูกชอบเล่นซ้อนของขนาดต่าง ๆ กัน ลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และ 
 สีต่าง ๆ ไปด้วยกัน
• พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ใช้ของเล่นในบ้านที่สะอาด และปลอดภัย 
 ให้ลูกเล่นได้ ไม่จำาเป็นต้องซื้อของเล่นที่แพง ๆ ให้ลูก
• ลูกกำาลังหัดเดิน ว่ิง ฝึกสิ่งใหม่ ๆ ช่วยสอนลูกด้วย และให้กำาลังใจลูก
• ชวนลูกขีดเขียน วาดรูปต่าง ๆ ระบายสี
• ให้โอกาสลูกช่วยทำางานบ้านง่าย ๆ
• สอนลูกนับหนึ่ง สอง สาม
• สอนลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และสีของสิ่งต่าง ๆ และเปรียบเทียบกัน
• ลูกชอบของเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ทำาให้มากที่สุด
• ชวนเด็กว่ิงเล่น ออกกำาลังกาย ฝึกการทรงตัว
• สร้างสุขนิสัย เช่น การล้างมือ การใช้ห้องนำ้า การแปรงฟัน การสวมรองเท้า
• ฝึกทักษะการกินอาหารด้วยตนเอง
• ให้โอกาสเด็กช่วยทำางานบ้านง่าย ๆ
• ชวนเด็กวาดรูปและเล่าถึงสิ่งที่วาด พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กรับฟัง 
 อย่างต้ังใจ ต้ังคำาถามต่อยอดจินตนาการเด็ก ไม่ตำาหนิหรือขัดแย้งในส่ิงท่ี 
 เด็กเล่า
• สอนให้รู้จักแบ่งปัน เก็บของเล่นเขา้ที่หลังเลิกเล่น

• ลูกพูดได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กคุยกับลูกบ่อย ๆ สอนคำา 
 ต่าง ๆ ให้ลูกเรียนรู้จากสิ่งรอบ ๆ ตัวลูก
• ใช้คำาสุภาพพูดกับเด็ก
• ขณะเล่นกับลูก พูดคุยและสอนคำาต่าง ๆ ให้ลูกด้วย
• อ่านหนังสือภาพให้ลูกทุกวันเพราะลูกชอบมาก
• ชวนลูกร้องเพลงและเคลื่อนไหวตามจังหวะ
• สอนให้ลูกรู้จักขอบคุณ ขอโทษ
• ลูกพูดได้เยอะแยะแล้ว และลูกชอบถามอย่ารำาคาญลูก เพราะลูกกำาลัง 
 อยากรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวลูก
• พูดคุย อ่านหนังสือภาพ เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องบทกลอน และเล่น 
 กับลูกบ่อย ๆ
• ใช้คำาสุภาพพูดกับเด็ก
• ชวนเด็กเล่นสนุกโดยต้ังคำาถามให้เด็กคิดและคาดเดาจากเนื้อเรื่อง 
 ในนิทานหรือชีวิตประจำาวัน
• หากลูกทำาผิดพลาดอย่าซำา้เติมลูก ให้กำาลังใจลูกแทน และสอนลูกว่าอะไร 
 ถูกอะไรไม่เหมาะสม
• ลูกชอบเลียนแบบ ดังนัน้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลเด็กต้องเป็นตัวอย่าง 
 ที่ดีให้ลูก
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ชื่อ......................................................นามสกุล...................................................ชื่อเล่น......................วัน เดือน ปี เกิด...........................................อายุ.........................
คำ�ชี้แจง : เด็กทำาได้ ใส่เครื่องหมาย       ผ่าน   เด็กทำาไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย     ไม่ผ่าน

ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคล่ือนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

1. ท่านอนควำ่ายกศีรษะ
และหันไปข้างใดข้างหนึ่ง
ได้  

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
6. ท่านอนควำ่า ยกศีรษะ 
ต้ังขึ้นได้ 45 องศา นาน 
3 วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
11. ท่านอนควำ่ายกศีรษะ
และอกพ้นพื้น
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
16. ยันตัวขึ้นจากท่านอน
ควำ่าโดยเหยียดแขนตรง 
ทั้งสองข้างได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน

2. มองตามถึงกึ่งกลางลำาตัว  

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
7. มองตามผ่านกึ่งกลางลำาตัว

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
12. มองตามส่ิงของที่เคล่ือนที่ได้
เป็นมุม 180 องศา
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
17. เอ้ือมมือหยิบ และถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในทา่นอนหงาย

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

3. สะดุ ้งหรือเคล่ือนไหว
ร่างกาย เมื่อได้ยินเสียงพูด
ระดับปกติ 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
8. มองหน้าผู้พูดคุย ได้นาน 
5 วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
13. หันตามเสียงได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
18. หันตามเสียงเรียก

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

4. ส่งเสียงอ้อแอ้ 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
9. ทำาเสียงในลำาคอ (เสียง 
“อู” หรือ “อา” หรือ “อือ”)  
อย่างชัดเจน

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
14. ทำาเสียงสูง ๆ ตำ่า ๆ เพื่อ
แสดงความรู้สึก
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
19. เลียนแบบการเล ่นทำา
เสียงได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

5. มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
10. ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ เมื่อ 
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรอืผู้ประเมนิยิม้และ 
พูดคุยด้วย

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
15. ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
20. สนใจฟังคนพดูและสามารถมองไป
ที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

แรกเกิด
-

1 เดือน

1 - 2 เดอืน

3 - 4 เดือน

5 - 6 เดือน
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ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคล่ือนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

21. น่ังได้มัน่คง และเอ้ียวตัวใช้มือ
เล่นได้อยา่งอิสระ (sit stable)
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
22. ยนืเกาะ เคร่ืองเรือนสูงระดบัอกได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
35. ยืนนาน 2 วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
40. ยืนอ ยู ่ ตามลำ าพั ง ได ้นาน 
อย่างน้อย 10 วินาที
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
45. เดินลากของเล่น หรือสิ่งของ
ได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
60. เหว่ียงขาเตะลูกบอลได้ 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
65. กระโดดเทา้พ้นพื้นทั้ง 2 ขา้ง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

23. จ ้องมองไปท่ีหนังสือ
พร้อมกับผู้ใหญ่นาน 2 - 3 
วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
36. จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของ
ชิ้นเล็ก
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
41. ขีดเขียน (เป็นเส้น)
บนกระดาษได้ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
 46. ขีดเขียนได้เอง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
61. ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
66. แก้ปัญหาง่าย ๆ โดยใช้
เครื่องมือด้วยตัวเอง  
 ผ่าน    ไม่ผ่าน

24. เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
37. โบกมือหรือตบมือตาม 
คำาสั่ง
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
42. เลือกวัตถุตามคำาส่ังได ้
ถูกต้อง 2 ชนิด
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
47. ทำาตามคำาสั่งง่าย ๆ โดย
ไม่มีทา่ทางประกอบ
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
62. เลือกวัตถุตามคำาสั่ง
(ตัวเลือก 4 ชนิด)
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
67. ชี้อวัยวะ 7 ส่วน

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

25. เลียนเสียงพูดคุย

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
38. แสดงความต้องการโดย
ทำาทา่ทางหรือเปล่งเสียง
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
43. พูดคำาพยางค์เดียว  
(คำาโดด) ได้ 2 คำา
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
48. ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
63. เ ลียนคำ าพูดที่ เป ็นว ลี
ประกอบด้วยคำา 2 คำาขึ้นไป
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
68. พดูตอบรบัและปฏเิสธได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

26. เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้และมองหาหน้า
ของผู้เล่นได้ถูกทิศทาง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
39. เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
44. เลียนแบบท่าทางการทำางานบ้าน

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
49. เล่นการใช้ส่ิงของตามหน้าท่ี ได้มาก
ขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของ 2 สิ่งขึ้นไป
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
64. ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
69. ล้างและเช็ดมือได้เอง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

7 - 8 เดือน

10 - 12 เดือน
(10 เดือน

- 1 ปี)
13 - 15

(1 ปี 1 เดือน
- 1 ปี 3 เดือน)

16 - 17
(1 ปี 4 เดือน
- 1 ปี 5 เดือน)

19 - 24
(1 ปี 7 เดือน 

- 2 ปี)
25 - 29

(2 ปี 1 เดือน 
- 2 ปี 5 เดือน)
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ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคล่ือนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

31 - 36
(2 ปี 7 เดือน 

– 3 ปี)
37 - 41

(3 ปี 1 เดือน
- 3 ปี 5 เดือน) 

43 - 48
(3 ปี 7 เดือน

– 4 ปี)

49 - 54
(4 ปี 1 เดือน -
4 ปี 6 เดือน)

55 - 60
(4 ปี 7 เดือน 

- 5 ปี)

82. พูดติดต่อกัน 3 - 4 คำาได้ 
อย่างน้อย 4 ความหมาย
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
87. ถามคำาถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร 
อะไร ที่ไหน ทำาไม

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
105. พูดเป็นประโยค 3 คำา ติดต่อกัน 
โดยมีความหมายและเหมาะสมกับ
โอกาสได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
110. ตอบคำาถามได ้ถูกต ้อง 
เมือ่ถามว่า “ถ้ารูสึ้กร้อน” “ไม่สบาย” 
“หิว” จะทำาอย่างไร
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
115. ผลัดกนัพดูคุยกบัเพือ่นในกลุ่ม

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

79. ยืนขาเดียว 1 วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
84. ยืนขาเดียว 3 วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
101. กระโดดขาเดียวได ้ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
107. กระโดดสองเท้าพร้อมกนั
ไปด้านขา้งและถอยหลังได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
112. เดินต่อส้นเทา้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน

80. เลียนแบบลากเส้นเป็นวง
ต่อเนื่องกัน   
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
85. เลียนแบบวาดรูปวงกลม

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
102. ตัดกระดาษรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสขนาด 10 ซม. ออกเป็น 
2 ชิ้น (โดยใช้กรรไกรปลายมน)
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
103. เลียนแบบวาดรูป+(กากบาท)
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
108. ประกอบช้ินส่วนของรปูภาพ
ที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
113. จับดินสอได้ถูกต้อง 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน

81. นำาวัตถุ 2 ชนิด ในห้อง 
มาให้ได้ตามคำาสั่ง
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
86. ทำาตามคำาส่ังต่อเนื่องได้ 
2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
104. เลือกวัตถุที่มีขนาด 
ใหญ่กว่า และเล็กกว่า

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
109. เลือกรูปภาพที่แสดง
เวลากลางวัน กลางคืน

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
114. เลือกสีได้ 8 สี ตามคำาสั่ง
  
 ผ่าน    ไม่ผ่าน

83. ใส่กางเกงได้เอง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
88. ทำาตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่ม
ได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนำา
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
89. ช่วยทำางานขัน้ตอนเดียวได้เอง
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
106. ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
111. ทำาความสะอาดตนเองหลัง
จากอุจจาระได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
116. เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน

หม�ยเหตุ: อายุที่ประเมิน หมายถึง อายุที่เต็มเดือนจนถึงอีก 29 วัน เช่น ช่วงอายุ 7 - 8  เดือน หมายถึง อายุต้ังแต่ 7 เดือน จนถึง 8 เดือน 29 วัน/ อายุ 18 เดือน หมายถึง อายุต้ังแต่ 18 เดือน จนถึง 18 เดือน 29 วัน

หมายเหตุ: อายุที่ประเมิน หมายถึง 
อายุที่เต็มเดือนจนถึงอีก 29วัน เช่น 
ช่วงอายุ 7-8  เดือน หมายถึง อายุ
ตั้งแต่ 7 เดือน จนถึง 8 เดือน 29วัน/ 
อาย ุ18 เดือน หมายถงึ อายต้ัุงแต่ 18 
เดือน จนถึง 18 เดือน 29วัน
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ชื่อ......................................................นามสกุล...................................................ชื่อเล่น......................วัน เดือน ปี เกิด...........................................อายุ.........................
คำ�ชี้แจง : เด็กทำาได้ ใส่เครื่องหมาย       ผ่าน   เด็กทำาไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย     ไม่ผ่าน

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคล่ือนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

27. ลุกขึน้น่ังได้จากท่านอน

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
28. ยนือยูไ่ด้โดยใช้มอืเกาะ
เครื่องเรือนสูงระดับอก
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
50. ว่ิงได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
51. เดนิถอืลูกบอลไปได้ไกล 
3 เมตร

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

29. หยบิก้อนไม้จากพืน้และ
ถือไว้มือละชิ้น
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
30. ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้ว
อ่ืน ๆ หยิบของขึ้นจากพื้น
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
52. เปิดหน้าหนังสือท่ีทำาด้วย
กระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
53. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

31. ทำาตามคำาสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้
ท่าทางประกอบ
 ผา่น    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

54. เลือกวัตถุตามคำาส่ังได ้
ถูกต้อง 3 ชนิด
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
55. ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

32. เด็กรู ้จักการปฏิเสธด้วยการ
แสดงท่าทาง
 ผา่น    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………........…
33. เลียนเสียงคำาพูดที่คุ ้นเคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป………………………………........
56. พูดเลียนคำาทีเ่ด่นหรือคำาสุดท้าย
ของคำาพูด
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………….......
57. พูดเป็นคำา ๆ  ได้ 4 คำา เรียกชื่อ
ส่ิงของหรอืทกัทาย (ต้องเป็นคำาอ่ืน
ที่ไม ่ใช ่คำาว ่าพ่อแม่ ชื่อของคน 
คุน้เคย หรือช่ือของสัตว์เล้ียงในบ้าน)
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………….......

34. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….............…

58. สนใจและมองตามส่ิงที่ผู ้ใหญ่ชี้ 
ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 3 เมตร
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….............…
59. ดื่มนำ้าจากถ้วยโดยไม่หก

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….............…

9 เดือน

18 เดือน
(1 ปี

6 เดือน)
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ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคล่ือนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)
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70. กระโดดข้ามเชือกบน
พื้นไปขา้งหน้าได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
71. ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ 
โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
90. ยืนขาเดียว 5 วินาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

91. ใช้แขนรับลูกบอลได้ 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

72. ต่อก้อนไม้ส่ีเหล่ียมลูกบาศก์
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
73. ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 
ตามคำาบอก (รู้จำานวนเท่ากับ 1)
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
92. แยกรปูทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
93. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ 
ที่ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
94. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

74. สนใจฟังนิทานได้นาน 
5 นาที

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
75. วางวัตถุไว้ “ข้างบน” 
และ “ข้างใต้” ตามคำาสั่งได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
95. วางวัตถุไว้ข้างหน้าและ
ข้างหลังได้ตามคำาสั่ง
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….

96. เลือกจัดกลุ่มวัตถุตาม
ประเภทภาพเสื้อผ้าได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

76. พูดติดต่อกัน 2 คำาขึ้นไป
อย่างมคีวามหมายโดยใช้คำากรยิา
ได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………......…

97. พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่าน
ไปใหม่ ๆ ได้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………........

98. พูด “ขอ” หรือ“ขอบคุณ”  
หรือ “ให้” ได้เอง  
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………….…….......

77. ร้องเพลงได้บางคำาหรือร้อง
เพลงคลอตามทำานอง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………….............…
78. เด็กรูจั้กรอให้ถงึรอบของตนเอง
ในการเล่นโดยมผู้ีใหญ่คอยบอก
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………….............…
99. บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง

 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….........…

100. ใส่เส้ือผ่าหน้าได้เองโดย 
ไม่ต้องติดกระดุม
 ผ่าน    ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………...........

30 เดือน
(2 ปี

6 เดือน)

42 เดือน
(3 ปี

6 เดือน)
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อาย ุ9 เดือน อาย ุ18 เดือน
(1 ปี 6 เดือน)

อาย ุ30 เดือน
(2 ปี 6 เดือน)

อาย ุ42 เดือน
(3 ปี 6 เดือน)

อุปกรณ์ส�ำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
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