
1

แนวทางการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) โดย อสม.

อสม. ล้านดวงใจ สร้างสุขภาพเด็กไทย...ถวายพ่อของแผ่นดิน

ค�าน�า 
	 การดแูลเดก็ให้มีพฒันาการสมวยั	เป็นจุดเริม่ต้นทีส่�าคัญในการสร้างความเข้มแขง็
ของชมุชน	กลไกทีจ่ะเข้าถงึการคดักรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กในชมุชนนัน้	จากการ
ศึกษาในเขตสุขภาพที่	7	พบว่า	อสม.	เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญและสามารถคัดกรองเด็ก 
ที่มีพัฒนาการล่าช้า	 ถึงร้อยละ	 30	 ท้ังยังสามารถกระตุ้นเด็กท่ีล่าช้าให้กลับมาได้ปกติ 
ยกเว้นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพทางกาย	 ดังนั้น	 ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ	
เขต	 7	 ขอนแก่น	 จึงได้จัดท�าคู่มือ	 “แนวทางการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย	 (0-5	 ปี)	 โดย	 อสม.”	 เนื้อหาทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายๆ	 ที่พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 
และ	 อสม.	 สามารถใช้ในการฝึกพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกวิธี	 ขอขอบพระคุณ	
พญ.ดุษฎี	 จึงศิรกุลวิท	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
และ	นายแพทย์ประสทิธ์ิ	สจัจพงษ์	ผู้อ�านวยการศูนย์อนามัยท่ี	7	ขอนแก่น	ท่ีให้ค�าแนะน�า

สุจินดา สุขก�าเนิด
ผู้อ�านวยการส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น

ขอบคุณ	หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนทั้ง	4	จังหวัด	คือ	ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	และกาฬสินธุ์	ที่เห็นความส�าคัญและผลักดันให้	อสม.	
ทุกหมู่บ้าน	 ด�าเนินการค้นหาพัฒนาการเด็กท่ีล่าช้า	 จนเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในเขตสุขภาพที่	 7	 สุดท้ายขอบคุณ	 นายฐณะวัฒน์	 ภูมิเจริญวัฒน	์ 
ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการลงพื้นที่	เพื่อจัดท�าคู่มือให้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

ส�ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 7 ขอนแก่น

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

เพราะเดก็ทกุคน
มีความหมาย
Every child
matters
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ท�าไมเด็กไทย แรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี
จ�านวน 3 คน จะมี 1 คนที่พัฒนาการล่าช้า

ก่อให้เกิดปัญหาสติปัญญาบกพร่อง หรือที่เรียกว่า IQ ต�่า

ผลการวัดระดับสติปัญญา พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่
นักเรียนมีค่าเฉลี่ย IQ ต�่ากว่าเกณฑ์ (38 จังหวัด)

และส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคอีสาน

เด็กอายุต�่ากว่า 6 ปี สามารถอ่านหนังสือได้
เพียงร้อยละ 60.2 เท่านั้น

แผนที่ประเทศไทย แสดงผลการส�ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2554
รายจังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ตามค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา

IQ	>	100	(18	จังหวัด)

IQ	=	100	(20	จังหวัด)

IQ	<	100	(38	จังหวัด)

การอ่านของเด็กเล็กอายุต�่ากว่า 6 ปี

อ่านมากแค่ไหน? การอ่านของด็กเล็กจ�าแนกตามภูมิภาค
ภาคเหนือ

64.1%

เด็กเล็ก
ไม่อ่านหนังสือ

39.8%
1.8 ล้านคน

นอกเขตเทศบาล

57.4%

ในเขตเทศบาล

63.9%

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

55.9%
ภาคกลาง

57.9%
กรุงเทพฯ

73.8%
ภาคใต้

57.6%

เด็กเล็ก
อ่านหนังสือ

60.2%
2.7 ล้านคน
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คุณรู้หรือไม่ เราสามารถแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้

เพียงแค่คุณเฝ้าระวัง คัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ

กิน กอด เล่น เล่า

เกณฑ์เฉลี่ยส่วนสูงของเด็กไทย อายุ 5 ปี
- เด็กผู้ชาย ควรสูงเฉลี่ย 111 ซม.
- เด็กผู้หญิง ควรสูงเฉลี่ย 109 ซม.

มีเด็กเพียงร้อยละ 47.4 เท่านั้น ที่ได้ตามเกณฑ์

ปัญหาโรคโลหิตจาง :

ปัญหาสูงดี สมส่วน :

7 ข้อที่ควรรู ้
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
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ข้อ 1 : อาหาร (ธาตุเหล็ก และไอโอดีน)

ธาตุเหล็กและไอโอดีน

 มีผลอย่างมากต่อระดับสติปัญญาของ
เด็ก และเด็กควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสม
ตัง้แต่ยังอยูใ่นครรภ์ ควรให้เดก็ได้รับประทาน
ไข่และนมทุกวัน เพราะเป็นอาหารท่ีมีธาตุ
เหล็กและไอโอดินสูง บ�ารุงสมอง

ควรให้เด็กกินไข่ 1-2 ฟองต่อวัน และ
เด็กที่หย่านมแม่ ควรดื่มนมจืด 3 กล่องต่อวัน
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ข้อ 2 : การให้เด็กได้ฝึก 
ท�ากิจกรรมด้วยตนเอง

เนื่องจากวัยทารกและวัยเด็กถือว่าเป็น  
วัยเริ่มต้นที่ส�าคัญของพัฒนาการมนุษย์

การกอดเด็ก เป็นการกระตุ้นพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ที่ส�าคัญยิ่ง

การช่วยเหลือเด็กมากๆ	อยู่ตลอดเวลา	
จะท�าให้เด็กได้ฝึกท�ากิจกรรมน้อยลง	

ท�าให้เสียโอกาสในการพัฒนา

ข้อ 3 : การเลือกของเล่นเด็ก 
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับอายุ

ของเล่นเป็นส่วนส�าคัญในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	แต่
ของเล่นบางอย่าง	เช่น	การให้เด็กเล็กอายุต�่ากว่า	3	ขวบ	
เล่นเกมส์	ในแท็บเล็ต	กลับท�าให้พัฒนาการช้าลง	เพราะ
ภาพที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเกินไป	มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
ไม่เป็นไปตามล�าดับขั้น		และการเล่นเกมส์ก่อนวัย	ส่งผล

รบกวนพัฒนาการของเด็กได ้เกิดปัญหาสมาธิสั้น  

และที่ส�าคัญ  

เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ตามมา
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ข้อ 4 : การตอบสนองของพ่อแม ่
เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

พ่อแม่อาจไม่รู ้ตัวว่า	 การหัวเราะ	
ชืน่ชม	ในขณะทีเ่ดก็แสดงพฤตกิรรม
ก้าวร้าวนั้น	 ไม่เหมาะสม	เช่น	 เด็กตี
ผู้ใหญ่	 หรือ	 พูดค�าหยาบคาย	 หรือ	
เล่นกับเพื่อนแบบรุนแรง	 ใช้ปืน	 ไล่
ยิงกัน	 ท้ังหมดน้ันเป็นการส่งเสริม
ให้เด็ก	มีนิสัยก้าวร้าวและรุนแรงขึ้น	

ข้อ 5 : การเล่านิทาน 
สร้างสังคมได้ด้วยการอ่าน

พ ่อแม ่ที่ อ ่ านนิทานให ้ เ ด็ก
ฟังตั้งแต ่แรกเกิด	 และอ ่าน
เป ็นประจ�าทุกวัน	 สามารถ
กระตุ ้นพัฒนาการด้านภาษา	
จินตนาการ	 ท�าให้เด็กมีสมาธิที่
ดี	และเป็นการสร้างนิสัยรักการ
อ่านหนังสือให้กับเด็ก	

น้องหม่อน	(อายุ	3	ปี)	โชคดีมากที่มีคุณยายให้ความสนใจอ่านหนังสือให้ฟังทุกๆ	วัน
ตั้งแต่อายุ	2	ปีครึ่ง	น้องหม่อนมีพัฒนาการรวดเร็วทุกด้าน

พูดรู้เรื่องไม่เคยงอแง	และไม่น่าเชื่อเลยว่า	เวลาไปซื้อของเล่น
หม่อนจะเลือกซื้อหนังสือ	แทนที่จะซื้อของเล่นตามตลาดนัด

ต่างจากเด็กคนอื่นๆ	ที่ไม่สนใจหนังสือเลย	เพราะเด็กเหล่านั้นไม่เคยรู้ว่า
หนังสือสร้างจินตนาการที่สนุกสนานได้มากกว่าของเล่น
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ข้อ 6 : การเลี้ยงลูกให้สูงดี สมส่วน และฟันดี

	 อาหารทีส่�าคญั	คอื	ไข่และนม	ต้องให้เดก็ได้ออกก�าลงักาย	 
โดยการกระโดด	2	ขา	(กระโดดเชอืก)	อย่างน้อย	30	นาทต่ีอวนั	 
นอนให้ได้	 9	 ถึง	 11	 ชั่วโมงต่อวัน	 จึงจะส่งผลให้เด็กสูงดี	
สมส่วน	 นอกจากนี้การดูแลฟันเป็นเรื่องส�าคัญต่อสุขภาพเด็ก	
ควรแปรงฟันให้ถูกวิธี ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 นาที แปรงฟัน
หลังกินอาหารทุกครั้ง และก่อนนอน

ข้อ 7 : หากพบว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้า

จงตระหนักไว้ว่า
เราสามารถกระตุ้นให้เด็ก	กลับคืนเป็นปกติได้ด้วยตนเอง	 

หรือให้	อสม.	ร่วมกับผู้ปกครองช่วยกันกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	
แต่หากฝึกพัฒนาการแล้ว	ภายใน	1	เดือน	เด็กยังไม่สามารถ
ท�าได้	พ่อแม่ควรน�าบุตรหลานของท่านมาพบหมอ	เพื่อช่วยฝึก
และกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการตามเกณฑ์อายุ	อย่างเร่งด่วน

การปกปิดปัญหา หรือปกป้องเด็ก
โดยคิดว่าเด็กจะท�าได้เองภายหลัง
โดยไม่ใส่ใจกับช่วงอายุที่ควรท�าได้

อาจเป็นการท�าร้ายลูกของท่านโดยไม่รู้ตัว

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า.....เด็กมีพัฒนาการล่าช้า
โดยใช้แบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1. ให้ลูกนอนเอาหัวหนุนบนตัก
2. ขยับแปรงไปมาสั้นๆ ในแนวนอน

-	โดยใช้นิ้วช่วยแหวกกระพุ้งแก้มและริมฝีปาก
-	แปรงฟันหน้าบน-ล่าง	ด้านใกล้ริมฝีปากและ 
ด้านใกล้ลิ้น

-	ขยับไปมาสั้นๆ	ด้านละ	4-5	ครั้ง	เน้นเป็นพิเศษ
บริเวณคอฟัน

3. ส�าหรับฟันกรามน�้านม
		ให้แปรงบนด้านบดเคี้ยว	ด้านใกล้ลิ้นและด้าน 
ใกล้แก้ม	ขยับไปมาทั้ง	3	ด้าน	ด้านละ	4-5	ครั้ง

4. ในกรณีเด็กอายุต�่ากว่า 3 ขวบ หลังจากแปรง
ครบทุกซี่ ทุกด้าน
		ให้ใช้ผ้าสะอาดชุ่มน�้า	เช็ดฟองยาสีฟันออก	 
เพื่อป้องกันเด็กกลืนยาสีฟัน

วิธีแปรงฟันให้เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ขวบ



8

แบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ตามช่วงอายุเด็ก) โดย อสม.
อายุ 9 เดือน (หมายถึง อายุที่เต็มเดือนและนับต่ออีก 29 วัน คือ 9 เดือน 29 วัน)

ด้ำนกำรเคลื่อนไหว ด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญำ

ด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ ด้ำนกำรใช้ภำษำ ด้ำนกำรช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

1.	 ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

2.	 ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่องเรือนสูง
ระดับอก

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

3.	 หยิบก้อนไม้จากพื้น	และถือไว้
มือละชิ้น	หรือถือก้อนไม้	2	ก้อน
เคาะกัน

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

4.	 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ	หยิบ
ของขึ้นจากพื้น

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

5.	 ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ	เมื่อใช้
ท่าทางประกอบ

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

6.	 เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วย
การแสดงท่าทาง

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

7.	 เลียนเสียงค�าพูดที่คุ้นเคย
ได้อย่างน้อย	1	เสียง	เช่น	
หม�่า	จ๊ะ

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

8.	 ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

วิธีฝึกทักษะ
ตัวอย่ำงกำรฝึกลุกขึ้นนั่งจำกท่ำนอน
1.	 จัดเด็กในท่านอนคว�่า	จับเข่างอทั้ง	2	ข้าง	

จับมือเด็กทั้ง	2	ข้างยันพื้น
2.	 กดท่ีสะโพกเดก็	เพือ่ให้เดก็ยนัตวัลกุขึน้มา

อยู่ในท่านั่ง

กระตุ้นให้เด็กลุกขึ้นนั่ง	 เช่น	 ใช้ลูกบอลยาง
บีบกระตุ้น	หรือตบมือ/ใช้ท่าทางเรียก

ของเล่นที่ใช้แทนได้:	 อุปกรณ์ท่ีมีสีและ
เสียง	 เช่น	 กรุ ๋งกริ๋งท�าด้วยพลาสติก/ผ้า	
ลกูบอลยางบบี/สัตว์ยางบบี	ขวดพลาสตกิใส่
เม็ดถั่ว/ทราย	พันให้แน่น

ตัวอย่ำงกำรฝึกหยิบก้อนไม้
1.	 น�าวัตถุสีสดใสขนาดประมาณ	 

1		นิว้	เช่น	ก้อนไม้	2	ก้อน	(ใช้วตัถุ
เหมือนกัน	2	ชิ้น)

2.	 เคาะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กหยิบ

3.	 ถ้าเด็กไม่หยิบช่วยจับมือเด็กให้
หยิบ

วัสดุที่ใช้แทนได้:	 กล่องเล็กๆ	 เช่น	
กล่องสบู่	กล่องนม

ตัวอย่ำงกำรฝึกโบกมือ
1.	 เล่นกับเด็กโดยใช้ค�าสั่งง่ายๆ	

เช่น	 โบกมือ	ตบมือ	พร้อมกับ
ท�าท่าทางประกอบ

2.	 ถ้าเด็กไม่ท�า	 ให้จับมือท�าและ
ค่อยๆ	 ลดความช่วยเหลือลง
โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ	 จาก
นั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก	
เมื่อเริ่มตบมือเองได้แล้ว	 ลด
การช่วยเหลือลง	เป็นบอกหรือ
สั่งให้ท�าอย่างเดียว

ตัวอย่ำงกำรฝึกปฏิเสธ
เมือ่เดก็รับประทานอาหารหรอื
ขนมอิ่มแล้ว	 ถามเด็กว่า	 “กิน
อีกไหม”	 แล้วสั่นศีรษะพร้อม
กบัพดูว่า	“ไม่เอา”	ให้เดก็เลยีน
แบบตาม	ท�าเช่นนีก้บัสถานกา
รณ์อื่นๆ	เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่ม
ขึ้น

ตัวอย่ำงกำรฝึกใช้นิ้วหยิบ
อำหำรกินได้
1.	 วางอาหารที่เด็กชอบและ

หยิบง่ายขนาด	1	ค�า	 เช่น	
ขนมปังกรอบ	ตรงหน้าเด็ก

2.	 จับมือเด็กหยิบอาหารใส่
ปาก	แล้วปล่อยให้เด็กท�า
เองฝึกบ่อยๆ	 จนสามารถ
หยิบอาหารกินได้เอง

เด็กอายุ 9 เดือน พบว่าการใช้นิ้วหยิบอาหารกินเองได้ด้วยตนเอง ท�าไม่ค่อยได้ ผู้ปกครองจึงต้องใส่ใจ
เพราะถ้าฝึกช้า จะมีผลให้เด็กในช่วงอายุต่อไป จะมีพัฒนาการด้านอื่นๆ ช้าลงไปด้วย
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อายุ 18 เดือน (หมายถึง 1 ปี 6 เดือน 29 วัน)

ด้ำนกำรเคลื่อนไหว ด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อ
มัดเล็กและสติปัญญำ

ด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ ด้ำนกำรใช้ภำษำ ด้ำนกำรช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

1.	 วิ่งได้

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

2.	 เดินถือลูกบอลไปได้ไกล	 
3	เมตร

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

3.	 เปิดหน้าหนังสือที่ท�า
ด้วยกระดาษแข็งที
ละแผ่นได้เอง

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

4.	 ต่อก้อนไม้	2	ขั้น

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

5.	 เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง	 
3	ชนิด

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

6.	 ชี้อวัยวะได้	1	ส่วน

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

7.	 พูดเลียนค�าที่เด่นหรือค�าสุดท้ายของค�าพูด

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

8.	 พูดเป็นค�าๆ	ได้	4	ค�า	เรียกชื่อสิ่งของหรือ
ทักทาย

(เป็นค�าอืน่ท่ีไม่ใช่	พ่อแม่	ชือ่ของคนคุน้เคยในบ้าน
หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน)

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

9.	 สนใจ/มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ ่
ชี้ที่อยู่ไกลออกไปอย่าง
น้อย	3	เมตร

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

10.	ดื่มน�้าจากแก้วโดยไม่หก

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

วิธีฝึกทักษะ
ตัวอย่ำงกำรฝึกเดินถืลูกบอล
ไปไกล 3 เมตร
1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถอืของมอืเดยีว
2.	เมื่อเด็กท�าได้แล้วให้พ่อแม่	 
ผู ้ปกครอง	 วางตะกร้าไว้ใน
ระยะห่าง	3	เมตร	แล้วถือของที่
มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือ
และเดนิเอาของไปใส่ตะกร้าให้
เด็กดู	แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

3.	ถ้าเด็กท�าไม่ได้	 ให้ขยับตะกร้า
ให้ใกล้ขึ้น	 และจับมือเด็กถือ
ของ	ช่วยพยงุหากเดก็ยงัทรงตวั
ได้ไม่ดี

4.	เมือ่เดก็ทรงตัวได้และถอืของได้
ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะทาง
จนถึง	3	เมตร

ของเล่นที่ใช้แทนได้:	 วัสดุใน
บ้าน	เช่น	ตุ๊กตา	หมอน

ตัวอย่ำงกำรฝึกเป ิด
หน้ำหนังสือ
1.	เปิดหน้าหนังสือทีละ
หน ้าแล ้วชี้ ให ้ เด็กดู
รปูภาพและปิดหนงัสอื

2.	บอกให้เด็กท�าตาม
3.	ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ช่วย
จับมือเด็กพลิกหน ้า
หนังสือทีละหน้า

4.	เล ่ า นิทานประกอบ
รูปภาพ	เพื่อเสริมสร้าง
จินตนาการของเด็ก

หนังสือที่ใช ้แทนได้: 
หนังสือ เ ด็กที่ ท� าด ้ วย
พ ล า ส ติ ก 	 ผ ้ า 	 ห รื อ	 
กระดาษหนาๆ

ตวัอย่ำงกำรฝึกเลือกวตัถตุำมค�ำสัง่
1.	เตรียมของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้น
เคย	2	ชนดิ	และบอกให้เดก็รูจ้กัชือ่
วัตถุทีละชนิด

2.	ถามเด็ก	“…อยู่ไหน”	โดยให้เด็กชี้
หรอืหยบิ	ถ้าเด็กเลอืกไม่ถูกต้องให้
เลื่อนของเข้าไปใกล้	 และจับมือ
เด็กชี้หรือหยิบ

3.	เมื่อเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง	
เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย
เป็น	 3	 ชนิด	และถามเช่นเดิมจน
เดก็ชีห้รอืหยิบได้ถูกต้องทัง้	3	ชนดิ

4.	เพิ่มวัตถุชนิดอื่นที่เด็กสนใจชี้ให้
เด็กดู	 แล้วพูดให้เด็กช้ี	 เพื่อเพิ่ม
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก

วัสดุท่ีใช้แทนได้:	 ของใช้ในบ้าน
ชนิดอื่นๆ	ที่ไม่เป็น
อันตราย

ตัวอย่ำงกำรฝึกพูดเลียนค�ำ
1.	พูดกับเด็กก่อนแล้วค่อยท�ากริยานั้นให้เด็กด	ู
เช่น	 เมื่อแต่งตัวเสร็จ	พูดว่า	 “ไปกินข้าว”	แล้ว
ออกเสยีง	“กนิ”	หรอื	“ข้าว”	ให้เดก็ฟัง	แล้วจงึพาไป

2.	สอนให้เด็กพูดตามความจริง	เช่น
-	ขณะแต่งตัว	 เมื่อเด็กให ้ความร ่วมมือดี	 
ให้ชมเชยว่า“หนเูป็นเดก็ด”ี	เพือ่ให้เดก็เลยีนค�า	
“เด็ก”	หรือ	“ดี”	ได้
-	เมื่อแต่งตัวเสร็จ	พูดว่า	“ไปกินข้าว”	รอให้เด็ก
ออกเสียง	“กิน”	หรือ	“ข้าว”	ก่อนแล้วจึงพาไป

3.	ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพูดตาม	 ให้ซ�้าค�าเด่นหรือ 
ค�าสุดท้ายนั้นจนเด็กสามารถเลียนค�าพูด
สุดท้ายนั้นได้

4.	เมื่อเด็กพูดได้แล้ว	 ให้ความสนใจและพูด
โต้ตอบกับเดก็	เปลีย่นใช้ค�าอืน่ๆ	ในสถานการณ์
ต่างๆ

*	ขณะก�าลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดค�าต่างๆ	ตาม
รูปภาพ	เช่น	“ปลา”	“โต๊ะ”	“แมว”

ตัวอย่ำงกำรฝึกมองสิ่งที่ชี้
-	 ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้เด็กมอง
ตาม	 	 หากเด็กยังไม่มองให้
ประคองหน้าเด็กให้หันมอง
ตาม	แล้วค่อยชีข้องทีอ่ยูไ่กล
ออกไป	จนถึง	3	เมตร

ตัวอย่ำงกำรฝึกดื่มน�้ำ
1.	ประคองมอืเดก็ให้ยกแก้วน�า้
ขึ้นดื่ม	 ค่อยๆ	 ลดการช่วย
เหลือจนเด็กสามารถถือแก้ว
น�้ายกขึ้นดื่ม	โดยไม่หก

2.	ฝ ึกเด็กดื่มนมและน�้าจาก
แก้ว	(เลิกใช้ขวดนม)

ของที่ใช้แทนได:้	ขันน�้า

เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง ส่วนใหญ่ด้านที่ท�าไม่ค่อยได้ มี 3 เรื่อง คือ รู้จักอวัยวะอย่างน้อย 1 ส่วน พูดได้อย่างน้อย 4 ค�า และดื่มน�้าได้เอง
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อายุ 30 เดือน (หมายถึง 2 ปี 6 เดือน 29 วัน)

ด้ำนกำรเคลื่อนไหว ด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
และสติปัญญำ

ด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ ด้ำนกำรใช้ภำษำ ด้ำนกำรช่วยเหลือตัวเองและ
สังคม

1.	 กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไป
ข้างหน้าได้

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

2.	 ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้
โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

3.	 ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยม	 ลูกบาศก์	
เป็นหอสูงได้	8	ก้อน

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

4.	 ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้	1	ชิ้น
ตามค�าสั่ง	(รู้จ�านวนเท่ากับ	1)

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

5.	 สนใจฟังนิทานได้	นาน	5	นาที

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

6.	 วางวัตถุไว้	“ข้างบน”	และ	“ข้างใต้”	
ตามค�าสั่งได้

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

7.	 พูดติดต่อกัน	 2	 ค�า	 อย่างมี
ความหมายโดยใช้ค�ากรยิาได้
ถูกต้องอย่างน้อย	4	กริยา

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

8.	 ร้องเพลงได้บางค�า	หรอืร้องเพลง
คลอตามท�านอง

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

9.	 เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง
ในการเล่น	โดยมผีูใ้หญ่คอยบอก

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

วิธีฝึกทักษะ
ตัวอย่ำงกำรฝึกกระโดดเชือก
1.	กระโดดอยู่กับที่	ให้เด็กดู
2.	จับมือเด็กไว้ทั้ง	2	ข้าง	แล้วฝึก
กระโดดมาจากบันไดข้ันที่ติด
กับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ

3.	กระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู
4.	ยืนหันหน้าเข้าหาเด็กโดยวาง
เชือกคั่นกลาง	และจับมือเด็ก
พยุงไว้ดึงมือให้เด็กกระโดด
ข้ามเชือก	 ฝึกบ่อยๆ	 จนเด็ก
มั่นใจและสามารถกระโดด
ข้ามเชือกได้เอง

5.	พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 อสม.	 ควร
ระมดัระวงัในระหว่างการกระโดด

วัสดุที่ใช้แทนได้:	 ริบบิ้น	 เชือก
ฟาง	 ใช้ไม้ขีดเส้นตรงบนพื้นดิน
หรือใช้ถ่านขีดเส้นตรงบนพื้น
ผ่ำน:	 เด็กสามารถกระโดดข้าม
เชือกได้	 โดยเท้าไม่ต้องลงพื้น
พร้อมกัน

ตัวอย่ำงกำรฝึกต่อก้อนไม้
1.	ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม	 เช่น	
ก้อนไม้	 กล่องสบู่	 วางต่อกันใน
แนวตั้งให้เด็กดู

2.	กระตุ้นให้เด็กท�าตาม
3.	ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กวาง
ก้อนไม้ก้อนท่ี	 1	 ท่ีพ้ืน	และวาง
ก้อนที่	 2	 บนก้อนที่	 1	 วางไป
เรื่อยๆ	จนครบ	8	ชั้น

4.	ท�าซ�้าหลายครั้งและลดการช่วย
เหลอืลง	จนเดก็ต่อก้อนไม้ได้เอง
หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย

ตัวอย่ำงกำรฝึกยื่นวัตถุ 1 ชิ้น
1.	วางวัตถุชนิดเดียวกัน	3	ชิ้นตรง
หน้าเดก็	เช่น	ช้อน	3	คนั	และพดู
ว่า	“หยิบช้อนให้แม่	1	คัน”

2.	ถ้าเด็กหยิบให้เกิน	1	คัน	 ให้พูด
ว่า	 “พอแล้ว”	หรือจับมือเด็กไว้
เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม

ตัวอย่ำงกำรฝึกฟังนิทำน
1.	อ่านนิทานสั้นๆ	 ให้เด็กฟังทุกวันด้วย	
น�้าเสียงที่สนุกสนาน

2.	ให้เด็กดูรูปภาพ	และแต่งเรื่องเล่าจาก	
รปูภาพเพือ่ให้เดก็สนใจ	เช่น	“กระต่าย
น้อยมีขนสีขาวมีหูยาวๆ	 กระโดดได้
ไกล	และวิ่งได้เร็ว”

3.	ในระยะแรกใช้นิทานสั้นๆ	 ที่ใช้เวลา	
2-3	 นาที	 ต่อเรื่องก่อน	ต่อไปจึงเพ่ิม
ความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้
เวลาประมาณ	5	นาที

ตัวอย่ำงกำรฝึกวำงวัตถุบน-ล่ำง
1.	วางของเล่น	 เช่น	บอล	 ไว้ที่ต�าแหน่ง	
“ข้างบน”	แล้วบอกเดก็ว่า	“บอลอยู่ข้าง
บนโต๊ะ”

2.	สั่งให้เด็ก	หยิบของเล่นอีกชิ้นหนึ่งมา
วางไว้ข้างบนโต๊ะถ้าเด็กท�าไม่ได้	ให้จบั
มือเด็กท�า

3. ท�าซ�า้โดยเปลีย่นเป็นต�าแหน่ง	“ข้างใต้”

ตัวอย่ำงกำรฝึกพูดติดต่อกัน
ฝึกให้เด็กพูดตามสถานการณ์
จรงิ	เช่น	ขณะรบัประทานอาหาร
ถามเด็กว่า	 “หนูก�าลังท�าอะไร”	
รอให้เด็กตอบ	 “กินข้าว”	 หรือ	
ขณะอ่านหนังสือ	 ถามเกี่ยวกับ
รูปภาพในหนังสือ	เช่น	ชี้ไปที่รูป
แมว	แล้วถามว่า	“แมว	ท�าอะไร”	
รอให้เด็กตอบ	 เช่น	 “แมววิ่ง”	 
ถา้เดก็ตอบไม่ได	้ให้ชว่ยตอบน�า	
และถามซ�้า	 เพื่อให้เด็กตอบเอง
ฝึกในสถานการณ์อื่นๆ	 โดยเด็ก
ต้องใช้วลี	 2	 ค�าขึ้นไป	 ที่ใช้ค�า
กรยิาได้ถกูต้อง	เช่น	ให้ตอบจาก
บัตรภาพค�ากริยา	ได้แก่	อาบน�้า	
ล้างหน้า	แปรงฟัน	เป็นต้น

ของเล่นที่ใช้แทนได้: 
ตุ๊กตาคนหรือ
ตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน

ตัวอย่ำงกำรฝึกรอ
1. ผลดักนัเล่นกบัเดก็	จนเดก็คุน้เคยก่อน
2.	ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกัน
โดยมีพ่อแม่	 ผู้ปกครองบอกเด็ก	
เช่น	“..(ชื่อเด็ก)..เอาห่วงใส่หลัก”	
“แล้วรอก่อนนะ”

3.	พ่อแม่	 ผู้ปกครองบอกให้เด็กคน
ต่อไปเอาห่วงใส่หลกั	ถ้าเดก็รอไม่
ได้ให้เตอืนทกุครัง้จนเดก็รอได้เอง

4.	ฝึกเล่นเกมอย่างอื่น	 เช่น	 ร้อง
เพลง/นับเลขพร้อมกันก่อนแล้ว
ค่อยกินขนม	หรือในสถานการณ์
อย่างอื่นที่ต้องมีการรอให้ถึงรอบ
ของตนเองกับเด็ก	 เช่น	 พ่อแม่	 
ผูป้กครองเข้าแถวรอจ่ายเงินเวลา
ซื้อของ

วัสดุที่ใช้แทนได้:	 ตะกร้าใส่ของ/
กล่อง/จาน	และของเล่นต่างๆ	ทีม่ใีน
บ้าน

เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ส่วนมากมีปัญหาพัฒนาการ 2 เรื่อง คือ นั่งนิ่งๆ ฟังนิทานได้นานเกิน 5 นาที และการรู้จักรอคอยเวลาเล่นกับเพื่อน
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อายุ 42 เดือน (หมายถึง 3 ปี 6 เดือน 29 วัน)

ด้ำนกำรเคลื่อนไหว ด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
และสติปัญญำ

ด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ ด้ำนกำรใช้ภำษำ ด้ำนกำรช่วยเหลือ 
ตัวเองและสังคม

1.	 ยืนขาเดียว	5	วินาที

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

2.	 ใช้แขนรับลูกบอลได้

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

3.	 แยกรูปทรงเรขาคณิตได้	3	แบบ
	ผ่าน							ไม่ผ่าน

4.	 ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูกตัดออกเป็น	 
3	ชิ้นได้
	ผ่าน							ไม่ผ่าน

5.	 เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
	ผ่าน							ไม่ผ่าน

6.	 วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้าง
หลังได้ตามค�าสั่ง

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

7.	 เลือกจัดกลุ่มวัตถุตาม
ประเภทเสื้อผ้าได้

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

8.	 พดูถงึเหตกุารณ์ท่ีเพิง่ผ่านไปใหม่ๆ	ได้

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

9.	 พูด	“ขอ”	หรือ	“ขอบคุณ”	หรือ	“ให้”	
ได้เอง

	ผ่าน							ไม่ผ่าน

10.	บอกเพศของ
ตนเองได้ถูกต้อง

	ผ่าน						ไม่ผ่าน

11.	ใส่เสื้อผ่าหน้าได้
เองโดยไม่ต้องติด
กระดุม

	ผ่าน						ไม่ผ่าน

วิธีฝึกทักษะ
ตวัอย่ำงกำรฝึกยนืขำเดยีว
1. ยนืบนขาข้างเดยีวให้เดก็ดู
2.	ยนืหนัหน้าเข้าหากนั	และ
จับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง

3.	ยกขาข ้างหนึ่งขึ้นแล ้ว
บอกให้เด็กท�าตาม	 เมื่อ
เด็กยืนได้ให้เปลี่ยนเป็น
จับมือเด็กข้างเดียว

4.	เมื่อเด็กสามารถยืนด้วย
ขาข ้างเดียวได ้ค ่อยๆ	
ปล ่ อ ยมื อ ใ ห ้ เ ด็ ก ยื น
ทรงตัวได ้ด ้วยตนเอง	
เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้าง
ห นึ่ ง โ ด ย ท� า ซ�้ า เ ช ่ น
เดียวกัน

ผ่ำน:	 เด็กยืนขาเดียวได้
นาน	5	วินาที	อย่างน้อย	1	
ใน	3	ครั้ง

ตัวอย่ำงกำรฝึกแยกรูปทรง
1.	สอนให้เด็กรู้จัก	 รูปทรงวงกลม	 รูปทรงสี่เหลี่ยม	 
รูปทรงสามเหลี่ยม

2.	วางจาน	3	 ใบไว้ข้างหน้าเด็ก	แยกรูปทรงทั้งสาม
รูปทรงไว้ในจานอย่างละ	1	ชิ้น

3.	บอกให้เดก็หยิบรปูทรงวงกลมใส่ในจานวงกลม	ถ้า
เดก็ท�าไม่ได้ให้ช้ีไปท่ีจานท่ีมรีปูทรงวงกลม	แล้วให้
เด็กหยิบวงกลมใส่จาน

4.	บอกเดก็ให้หยบิรปูทรงทีเ่หลือใส่ในจานทีม่รีปูทรง
เหมือนกัน	หากเด็กท�าไม่ได้	 ให้ช้ีไปที่จานที่มีรูป
ทรงน้ันๆ	ให้เด็กหยบิรปูทรงใส่จาน	จนครบทัง้หมด

5.	ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�าได้เอง
วสัดทุีใ่ช้แทนได้:	สิง่ของในบ้านชนดิอืน่ๆ	ทีไ่ม่เป็น
อันตราย
-	รูปทรงวงกลม	เช่น	ส้ม		
-	รูปทรงสี่เหลี่ยม	เช่น	กล่อง		
-	รูปทรงสามเหลี่ยม	เช่น	ขนมเทียน		  
พับใบตองเป็นสามเหลี่ยม

ควรฝึกเด็กวำด 
ถ้าเด็กวาดไม่ได้	ให้ช่วยจับมือเด็กวาดจนวาดได้

ตวัอย่ำงกำรฝึกวำงของหน้ำ-หลัง
1.	ของเล ่นหลายๆ	 ชนิด 	 ที่
สามารถวางของข้างหน้าและ
ข้างหลังได้	 เช่น	 เก้าอี้	 โต๊ะ	
ถ้วย	ก้อนไม้	แสดงวิธีให้เด็ก
ดูพร้อมอธิบาย	 และชวนให้
ท�าตาม	 เช่น	 “ดูซิก้อนไม้อยู่
หน้าโต๊ะ	 ก้อนไม้อยู่ข้างหลัง
โต๊ะ”	สั่งเด็ก	“วางก้อนไม้	ไว้
ข้างหน้าโต๊ะ”

2.	ถ้าเดก็ไม่ท�าตามหรอืท�าตาม
ไม่ถูก	ให้แสดงให้ดูซ�้า	พร้อม
ทั้งช่วยจับมือเด็กท�าหรือชี	้
พร้อมกับพูดเน้น	 “ข้างหน้า”	
และ	“ข้างหลัง”

3.	 ขณะเล่นกับเด็กให้วางของ
เล่นที่คล้ายๆ	กันไว้ข้างหน้า	 
1	ชิ้น	และข้างหลัง	1	ชิ้น	พูด
บอกให้เด็กหยบิ	เช่น	“หยบิรถ
ที่อยู่ข้างหลังเก้าอี้ซิ”

ตัวอย่ำงกำรฝึก “ขอ” “ขอบคุณ”
1. พ่อแม่	ผูป้กครองท�าตวัอย่างการพดู	“ขอ”	
“ขอบคุณ”“ให้”	ให้เด็กได้ยินบ่อยๆ	เช่น
1.1 แม่พูดค�าว่า	“ขอ.........ให้แม่นะจ๊ะ”	

กับลูกก่อนเวลาท่ีจะเอาของเล่น
หรือขนมจากมือลูก	 โดยที่ไม่แย่ง
ของจากมือเด็กก่อน

1.2	เมื่อเด็กย่ืนของที่อยู่ในมือให้แล้ว	
แม่พดูค�าว่า	“ขอบใจจ๊ะ	เป็นเดก็ดี
มากที่รู้จักแบ่งของให้คนอื่น”

1.3	 เวลาแม่มีขนมต้องการแบ่งให้ลูก
รบัประทาน	ให้พดูกบัเดก็ว่า	“วนันี้
แม่ซ้ือขนมมาด้วย	 จะแบ่งให้หนู
และพี่ๆ	กินด้วยกันนะจ๊ะ	กินด้วย
กันหลายคนสนุกดี”

2.	 สอนและกระตุ ้นให้เด็กพูด	 “ขอ”	
“ขอบคณุ”	“ให้”	เช่น	ฝึกเดก็ให้รูจ้กัการ
แบ่งปันและการให้	เช่น	แบ่งขนม	ของ
เล่น	 ให้เพ่ือนๆ	หรือคนรอบข้าง	 แล้ว
บอกให้เด็กพูดว่า	“ให้”

ตัวอย่ำงกำรฝึกบอก
เพศ
1.	สอนให้เด็กรู ้ความ
แตกต่างของเพศชาย
และหญิง	 จากการ
แต่งตัว	ทรงผม

2 . 	 บอกให ้ เด็ ก รู ้ ถึ ง 
เพศของสมาชิกใน
ครอบครัว	 เช่น	 แม่
เป็นผู ้หญิง	 พ่อเป็น
ผู้ชาย	หนูเป็นผู้หญิง

ควรฝึกให้เด็กบอก  
ชื่อจริงและนามสกุล
เติมได้

เด็กอายุ 3 ปีครึ่ง พบว่าพัฒนาการที่ล่าช้ามักมี 3 เรื่อง คือ การวาดรูปวงกลมตามแบบได้ การรู้จักขอบคุณ และการใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง
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ด้านการเคลื่อนไหว

สรุปพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ดาวน์โหลดโปสเตอร์พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ที่ bie.moph.go.th หรือที่
www.thaichilddevelopment.com

 เอกสารอ้างอิง: คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้จัดท�า: นางสุจินดา สุขก�าเนิด และ นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์
Email: s.suchinda@gmail.com

พิมพ์ที่: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 0-4332-8589-91

ด้านการเข้าใจภาษา

ด้านการใช้ภาษา
9 เดือน 9 เดือน18 เดือน 18 เดือน30 เดือน 30 เดือน42 เดือน 42 เดือน


