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คํานํา

 ใครๆ ก็อยากให้เด็กไทยสุขภาพดี มีความฉลาดด้วยสติปัญญา แต่น่าใจหายที่พัฒนาการของเด็กไทย ส�ารวจทีไรล่าช้ากว่าที่ควร
ร้อยละ 30 ทุกที แถมยังมีสติปัญญาเกือบถึงมาตรฐาน จึงไม่แปลกที่เด็กไทยจ�านวนไม่น้อย เมื่อเข้าเรียนแล้วอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิด
ไม่เป็น เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายังต่างคนต่างท�าอยู่
 ใครๆ กด็ใีจเมือ่รู้ว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสขุได้ระดมผูท้รงคณุวฒุมิาช่วยกนัดแูลปัญหาส�าคญันีแ้ละในพ.ศ. 2558 จะได้เริม่
ด�าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเน้นความส�าคัญของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ให้ลกูมีพฒันาการสมวยั หากมคีวามผดิปกตกิส็ามารถค้นพบและแก้ไขได้ทนัท่วงท ีส่วนเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุจะให้ค�าแนะน�าและช่วยคดักรองว่า
เด็กมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่ เมื่อเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนตามล�าดับ คู่มือเล่มขาว DSPM นี้ตั้งใจจะท�าให้ง่าย เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เข้าใจและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทดสอบและปรับปรุง ปรับปรุงและทดสอบอยู่หลายครั้ง จนมั่นใจว่ามีความเหมาะสมกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กไทย สมควรจารึกไว้ว ่าคู ่มือนี้เป็นผลผลิตของกลุ ่มบุคคลท่ีได้ร ่วมกันท�างานอย่างเสียสละคือ พญ.ศิริพร กัญชนะ 
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และนพ.สมัย ศิริทองถาวร และคณะ 
 คนไทยจึงมีความหวังว่าเด็กไทยต่อจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเป็นเด็กท่ีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ฉลาดท้ังปัญญา (IQ) และสติ (EQ) ซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ช่วยกันท�าให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่และน่าภูมิใจตลอดไป

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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คําอธิบายแผนภูมิ
 1. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ;DSPM (เล่มขาว) ใช้ส�าหรับประเมินพัฒนาการเด็ก ในช่วงอายุน้อยกว่า 2 ป คือ เด็กที่
คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุมากกว่า 2 ป ใช้ส�าหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
ทั้งนี้เจ้าหน้าสาธารณสุข ที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต/รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ;DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมิน 
  • กรณีมีพัฒนาการสมวัย แนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่วงวิธีฝึกทักษะ ในช่วงอายุต่อไป 
  • กรณีมีพัฒนาการไม่สมวัย แนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นบ่อยๆ เป็นเวลา 1 เดือน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน
 2. หลังจาก 1 เดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต/รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพัฒนาการเด็กซ�้า ด้วยคู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั ;DSPM (เล่มขาว) ในช่องวธีิประเมินโดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ของทกัษะทีไ่ม่ผ่าน และทกัษะอืน่ๆตามช่วงอายุ 
 หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้าและทักษะอื่นๆตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการสมวัย ให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ 
 หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้า แต่พบทักษะอื่นมีพัฒนาการไม่สมวัยผู้ประเมินแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกพัฒนาเด็กในเร่ืองนั้นบ่อยๆ   
เป็นเวลา 1 เดือนแล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน
 หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์(รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)  ที่มีคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการ
 3. หน่วยบรกิารทุตยิภูม ิทีมี่แพทย์ หรือกมุารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จติเวช) ทีมี่คลนิกิกระตุ้นพฒันาการ ใช้ คูม่อืประเมนิเพือ่ช่วยเหลอื
เดก็ปฐมวัยทีมี่ปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)  โดยบคุลากรทีผ่่านการอบรม โดยใช้โปรแกรมกระตุน้พฒันาการของสถานบรกิารเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 4. หลังจาก 3 เดือน สถานบริการที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการซ�้าด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหา
พัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม 
           • กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ในระบบปกติ 
           • กรณีเด็กมพัีฒนาการไม่สมวยั หรอืมปัีญหาซ�า้ซ้อน ส่งต่อ หน่วยบรกิารทตุยิภมู ิท่ีมแีพทย์ หรอืกมุารแพทย์(รพช./รพท./รพศ./รพ.จติเวช)
 5. ส�าหรับเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย หน่วยบริการที่มีแพทย์ กุมารแพทย์ หรือหน่วยบริการตาม Service Plan ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ 
ประเมินพัฒนาการด้วย คู่มือประเมินและแก้ไข /ฟนฟูพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ป ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI III)   หากยังพบปัญหาอยู่
ให้แก้ไขหรือ ส่งต่อ และ หรือ CPG รายโรค ให้การดูแลรักษาแก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว

นิยามศัพท: เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน
 Gross motor (GM)  หมายถึง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
  Fine Motor (FM)  หมายถึง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
 Receptive Language (RL) หมายถึง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา    
 Expressive Language (EL) หมายถึง พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
 Personal and Social (PS) หมายถึง พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
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การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 ผูใ้ช้ต้องท�าความเข้าใจ ปฏิบตัเิป็นแนวทางเดยีวกนัจึงจะท�าให้ผลการประเมินมีความถูกต้องน่าเชือ่ถอืและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิพฒันาการ
ของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.  ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
 1.1 การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
  ศึกษาทบทวนความรู้เกีย่วกบัพฒันาการเดก็ปฐมวยั ความส�าคญัของการประเมนิและส่งเสรมิพฒันาการของเด็กในประเทศไทย สถานการณ์
ของเด็กและภูมิหลังครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ จ�าเป็นจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ ค�าน�า ความน�า แผนภูมิ ค�าอธิบายแผนภูมิ 
แนวทางการใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน การใช้ทักษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ และควร
เตรียมค�าพูดท่ีจะใช้ในข้อค�าถามไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้ค�าสั่ง เพื่อความรวดเร็ว ทดลองท�าหรือฝึกก่อนการประเมินจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
และมีความมั่นใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางการแนะน�าส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย
 1.2 การเตรียมอุปกรณ์
  - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่และเรียงตามล�าดับการใช้ก่อนหลัง  
  - อุปกรณ์เปดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปดชุดใหม่ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและให้เด็กมีสมาธิหรือสนใจใน 
   อุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการจะใช้ประเมินเท่านั้น
  - สามารถดัดแปลงใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีได้
  - ต้องท�าความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หลังน�าไปใช้ทุกครั้ง 
 1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับประเมินพัฒนาการเด็ก
  ควรเป็นห้องหรือมุมที่เป็นสัดส่วน ไม่คับแคบเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้เด็กรู้สึกสุขสบาย ไม่หงุดหงิด และให้ความร่วมมือในการ
ประเมนิ ไม่มสีิง่อืน่ทีก่ระตุน้หรอืเร้าความสนใจของเดก็ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุคอมพวิเตอร์ รปูหรอืวตัถทุีม่สีสัีนฉดูฉาด ควรเป็นห้องทีไ่ม่มเีสยีงดงัรบกวน 
หรือมีคนอื่นผ่านไปมา พื้นห้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นอยู่ในห้อง อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องต้องมีความปลอดภัย ไม่แหลมคม 
ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ควรมีการจัดเบาะ โต๊ะ หรือ เก้าอี้ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม  
 1.4  การเตรียมเด็ก
  เด็กต้องไม่ปวยทางกาย ไม่หิว ไม่ง่วง อิ่มเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง เนื่องจากจะท�าให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินพาเด็กเข้า
ห้องน�้าขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเน่ืองในการประเมินให้เด็กเล่น พูดคุย ท�าความคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์
บางส่วน
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2.  ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 เดก็แต่ละวัยจะมพีฒันาการทางร่างกาย ความคดิและอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ันผู้ประเมนิควรสร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบัเดก็ก่อนทีจ่ะท�าการประเมนิ
พัฒนาการ โดยแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้
 2.1 ช่วงวัยแรกเกิด – 9 เดือน
  2.1.1 ผู้ประเมินยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุย ทักทายกับพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน แล้วจึงพูดคุย เล่นเสียงกับเด็กด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล   
  2.1.2 ถ้าเด็กร้องไห้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มปลอบให้เด็กสงบจึงเริ่มประเมิน
  2.1.3 ช่วงอายุ 6-9 เดือน เด็กเริ่มมีความกังวล เมื่อพบคนแปลกหน้า ควรให้เวลากับเด็กท�าความคุ้นเคยก่อนประเมิน
 2.2 ช่วงอายุ 10 เดือน – 2 ปี       
  2.2.1 ผู้ประเมินควรเริ่มด้วยการพูดคุยกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เวลาเด็ก
   ปรับตัวคุ้นเคยกับผู้ประเมินและได้สังเกตพฤติกรรมเด็ก       
  2.2.2 เมื่อเด็กเริ่มสนใจและคุ้นเคยกับผู้ประเมิน ให้พูดคุยกับเด็กด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลและน�าอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการบางส่วน ชวนให้เด็ก
   เล่นหรืออาจสาธิตให้เด็กดู
  2.2.3 หากเด็กร้องไห้ ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ประเมินควรเปลี่ยนไปประเมินข้อทักษะที่ใช้การสังเกตหรือสอบถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
   ก่อนแล้วจึงกลับมาท�าเมื่อเด็กพร้อม
 2.3 ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
  2.3.1 ช่วงวัยนี้เด็กสามารถสื่อสารโต้ตอบและท�าตามค�าสั่งได้ดี ดังนั้นผู้ประเมินสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กได้โดยตรง
  2.3.2 การพดูคยุกบัเดก็ควรใช้น�า้เสยีงนุม่นวล ระดบัเสยีงปกต ิแต่เมือ่เด็กเริม่คุน้เคยกับผูป้ระเมนิแล้วควรปรบัสหีน้าและน�า้เสยีงให้ดนู่าสนใจ 
   เช่น พูดเสียงสูงต�่าเพื่อเร้าความสนใจ หรือท�าสีหน้าดีใจ ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดย
   ค�าพูดที่เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ การชวนคุยทั่วๆ ไป หรือการชม เช่น
   - ผมเปยหนูสวยจังเลย ใครเป็นคนถักให้หนูคะ
   - วันนี้ใครเป็นคนมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
   - วันนี้หนูกินข้าวกับอะไรเอ่ย เป็นต้น
  2.3.3 เมื่อเด็กให้ความร่วมมือในการประเมินหรือสามารถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชยเด็กทุกครั้ง 
 2.4  ผู้ประเมินแนะนําตัวเอง “ชื่อ ....เป็น .... วันนี้ประเมินพัฒนาการน้อง .... ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด ประมาณ 10-20 นาที จะท�าโดยสังเกตถาม
จากผู้ปกครองและให้เด็กเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เตรียมมาให้เด็กเล่นในขณะที่ก�าลังประเมินเด็ก ผู้ปกครองอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องช่วยเด็กท�า
กิจกรรม บอก แนะน�า หรือท�าแทนเด็กเพราะจะท�าให้ผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าเด็กและผู้ปกครองพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะ”
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3. ขั้นตอนการประเมิน
 3.1.  สอบถามวันเดือนปเกิดเด็กจากผู้ปกครองแล้วค�านวณอายุเด็ก
 วิธีการคํานวณ
 เริ่มจาก วัน เดือน และปที่ท�าการประเมินเป็นตัวตั้ง วัน เดือน และปเกิดเด็กเป็นตัวลบ ถ้าวันตัวตั้งจ�านวนน้อยกว่าให้ยืมที่เดือนมา 1 เดือน 
(30 วัน) ถ้าตัวตั้งเดือนน้อยกว่าตัวลบให้ยืมที่ป 1 ป (12 เดือน)

ปี เดือน วัน

วันที่ท�าการประเมิน 2556 3 5

วัน เดือน ปเกิด 2551 8 10

เด็กอายุ   4 6 25

ปี เดือน วัน

วันที่ท�าการประเมิน 2557 3 15

วัน เดือน ปเกิด 2554 2 27

เด็กอายุ  3 0 18

ตัวอย่างที่ 2

 3.2  เริ่มประเมินพัฒนาการจากด้านใดก่อนก็ได้ ที่ตรงกับช่วงอายุจริงของเด็ก           
  3.2.1  ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง ผ่าน เมื่อเด็กประเมินผ่าน 
  3.2.2  ในกรณีที่เด็กประเมินไม่ผ่าน ให้ใส่เครื่องหมาย     ลงในช่อง  ไม่ผ่าน
  3.2.3  ในช่วงอายุใดที่มีข้อประเมิน 2 หรือ 3 ข้อ หากเด็กไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าไม่ผ่านในช่วงอายุนั้น
 3.3  ในกรณีที่มีการประเมินเพื่อติดตามพัฒนาการในครั้งต่อไป ให้เริ่มต้นประเมินข้อที่เด็กประเมินไม่ผ่าน ในครั้งที่ผ่านมา

4. ขั้นตอนสรุป
 เมื่อประเมินพัฒนาการเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินและให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ดังนี้
 4.1 กรณีประเมินแล้วพบว่าสมวัย ให้แนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่อไปตามคู่มือฯ
 4.2  กรณทีีเ่ดก็ประเมนิแล้วพบว่าไม่สมวยั ผูป้ระเมนิให้ค�าแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครอง ส่งเสรมิพฒันาการเด็กตามคูม่อืฯ ในข้อทกัษะทีเ่ดก็ไม่ผ่านการประเมนิ
  บ่อยๆ หลังจากนั้นอีก 1 เดือน กลับมาประเมินซ�้า
 4.3 กรณีประเมินซ�้า หลังจากการกระตุ้นแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กในการส่งต่อ เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
  (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) พร้อมใบส่งตัว

ตัวอย่างที่ 1
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การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพอแม ผูปกครอง
กุญแจสู่ความสําเร็จ 
  • รักลูกแสดงออกอย่างสม�่าเสมอในการดูแลเด็กทุกๆ วันตั้งแต่การกิน นอน เล่น ออกก�าลังกาย และเรียนรู้ที่เหมาะสมถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
 • ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
 • การเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
 • เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การจับต้อง การเล่น การท�าตามแบบอย่าง และลองท�า พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทารก เล่น เล่าเรื่องสิ่งที่ก�าลังท�ากับ
  เด็ก เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้ชวนดูสิ่งต่างๆ รอบตัว ดูรูป การมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ตรงอื่นๆ 
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชี้ชวนกันสนทนาและให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
 • ไม่ใช้วิธีบังคับฝนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือท�าร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวาจา
 • เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของเล่น การทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอื่น 
  การไม่ทุบตีท�าร้ายคนอื่น เป็นต้น
 • โทรทัศน์หรือสื่อท�านองเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอายุต�่ากว่า 2 ป และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีส�าหรับเด็ก เปดโอกาสให้เด็กได้ฝึกท�า และควรชี้แจงเมื่อเด็กท�าผิดพลาด เปลี่ยนเป็นให้ก�าลังใจ เมื่อเด็กพยายาม 
  ท�าสิ่งที่พึงปรารถนา และชมเชยเมื่อเด็กท�าได้ เด็กจะค่อยๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษาค�าพูดตามแบบที่พ่อแม่ปฏิบัติ
ข้อควรคํานึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 การฝึกทักษะเด็กมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย สามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพแวดล้อมจริง โดยควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 • ค�าพูดที่ใช้ควรง่าย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวา
 • ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ท�าให้พูดซ�้า (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กท�าจนเสร็จ
 • ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จ�าเป็นลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
  - ทางกาย :   จับมือท�า แตะข้อศอกกระตุ้น
  - ทางวาจา :  บอกให้เด็กลองท�าดู หากจ�าเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธี ทีละขั้น  
  - ทางท่าทาง :  ชี้ ผงกศีรษะ ส่ายหน้า ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่น เมื่อบอกให้เด็กชี้แปรงสีฟัน แต่เด็กจะชี้แก้วน�้า ให้ใช้มือปดแก้วน�้า  
      เพื่อให้เด็กรู้ว่าจะต้องชี้แปรงสีฟัน
 เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อความแบบต่างๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็กรู้จักสิ่งที่แตกต่างกัน การให้แรงเสริมควรให้ทันทีเมื่อเด็กท�าได้ถูกต้อง   
 ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อให้เด็กท�าได้หรือเด็กท�าได้เอง เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 1. แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
 2. ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
 3. การลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กท�าได้ สังเกตว่าเด็กมีความพอใจรู้สึกดีในสิ่งที่ตนท�าได้ จึงไม่จ�าเป็นต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอก
 4. การให้รางวัล เช่น การแสดงความเอาใจใส่ ยิ้ม กอด ตบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็กตั้งใจท�าหรือท�าส�าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว 
  ต่างกับการให้สินบน และการขู่เข็ญบังคับให้ท�า

 "ควรใชการสอนโดยอธิบายอยางนุมนวลแตหนักแนน"
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

แรกเกิด 
- 1 เดือน 

1

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท่านอนคว�่ายกศีรษะและ
หันไปข้างใดข้างหนึ่งได้ 
(GM)

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่าบนเบาะนอน แขน
ทั้งสองข้างอยู่หน้าไหล่ สังเกตเด็กยกศีรษะ

ผ่าน:  เด็กสำมำรถยกศีรษะและหันไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งได้

จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนคว�า่ เขย่าของเล่นท่ีมเีสยีงตรงหน้าเดก็ 
ระยะห่างประมาณ 30 ซม. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อยๆ 
เคลื่อนของเล่นมาทางด้านซ้ายหรือขวา เพื่อให้เด็กหันศีรษะ
มองตาม ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยประคองศีรษะเด็กให้หันตาม 
ท�าซ�า้อกีครัง้โดยเปลีย่นให้เคลือ่นของเล่นมาทางด้านตรงข้าม

2

ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองตามถึงกึ่งกลางล�าตัว  
(FM)

อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง

จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้าสแีดง
ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. ขยับลูกบอล
ผ้าสีแดงเพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจ แล้วเคล่ือน
ลูกบอลผ้าสีแดงช้าๆ ไปทางด้านข้างล�าตัวเด็ก
ข้างใดข้างหน่ึง เคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงกลับมา
ที่จุดกึ่งกลางล�าตัวเด็ก

ผ่าน: เดก็มองตำมลกูบอลผ้ำสแีดง จำกด้ำนข้ำงถงึระยะ
กึ่งกลำงล�ำตัวได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ๆเด็ก 
ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. 

2. เรียกให้เด็กสนใจ โดยเรียกชื่อเด็ก เม่ือเด็กสนใจมองให้
เคลื่อนหรือเอียงหน้าไปทางด้านข้างล�าตัวเด็กอย่างช้าๆ 
เพื่อให้เด็กมองตาม

3. ถ้าเดก็ไม่มองให้ช่วยเหลอืโดยการประคองหน้าเดก็ให้มองตาม
4. ฝึกเพิม่เตมิโดยใช้ของเล่นทีม่สีีสนัสดใสกระตุน้ให้เดก็สนใจ

และมองตาม

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ท่ีมีสีสดใส เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

แรกเกิด-
1 เดือน

3

ผ่าน
ไม่ผ่าน

สะดุ้งหรอืเคลือ่นไหวร่างกาย 
เม่ือได้ยนิเสยีงพดูระดบัปกติ 
(RL)

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. อยูห่่างจากเดก็ประมาณ 60 ซม. เรียกชือ่เดก็

จากด้านข้างทลีะข้างทัง้ซ้ายและขวา โดยพดู
เสียงดังปกติ 

ผ่าน:  เด็กแสดงกำรรับรู้ด้วยกำรกระพริบตำ สะดุ้ง 
หรือเคลื่อนไหวร่ำงกำย

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงาย เรยีกชือ่หรอืพดูคุยกบัเดก็จาก
ด้านข้างทีละข้างทั้งข้างซ้ายและขวาโดยพูดเสียงดังกว่า
ปกติ

2. หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวให้ยิ้มและสัมผัสตัวเด็ก ลดเสียง
พูดคุยลงเรื่อยๆ จนให้อยู่ในระดับปกติ

4
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ส่งเสียงอ้อแอ้ (EL) สังเกตว่าเด็กส่งเสียงอ้อแอ้ในระหว่างท�าการ
ประเมิน หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน:  เด็กท�ำเสียงอ้อแอ้ได้ 

อุ้มหรือสัมผัสตัวเด็กเบาๆ มองสบตา แล้วพูดคุยกับเด็กด้วย
เสียงสูงๆ ต�่าๆ เพื่อให้เด็กสนใจและหยุดรอให้เด็กส่งเสียง
อ้อแอ้ตอบ

5
ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 
วินาที (PS)

อุ ้มเด็กให้ห่างจากหน้าผู ้ประเมินประมาณ 
30 ซม. ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก

ผ่าน:  เด็กสำมำรถมองจ้องหน้ำได้อย่ำงน้อย 1 วินำที

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก 
2. สบตา พูดคุย ส่งเสียง ย้ิม หรือท�าตาลักษณะต่างๆ เช่น 

ตาโต กระพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจมอง

1-2 6

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท่านอนคว�่า ยกศีรษะตั้งข้ึน
ได้ 45 องศา นาน 3 วินาที  
(GM)

อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า ข้อศอกงอ มือทั้ง
สองข้างวางที่พื้น เขย่ากรุงกร๋ิงด้านหน้าเด็ก 
แล้วเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็กมองตาม

ผ่าน:  เด็กสำมำรถยกศีรษะขึ้นได้ 45 องศำ
นำน 3 วินำที อย่ำงน้อย 2 ครั้ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า ข้อศอกงอ 
2. ใช้หน้าและเสยีงของพ่อแม่ ผู้ปกครองพดูคุยกบัเดก็ตรงหน้าเดก็ 

เมือ่เดก็มองตามค่อยๆ เคลือ่นหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองข้ึนด้านบน
เพื่อให้เด็กเงยหน้าจนศีรษะยกขึ้น  นับ 1, 2  ค่อยๆ เคลื่อนหน้า
พ่อแม่ ผู้ปกครองลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมือนเดิม   

3. เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สูงขึ้น จนเด็กยกศีรษะตามได้
ในแนว 45 องศา และนับ 1, 2, 3  

4. ฝึกเพิม่เติมโดยใช้ของเล่นทีม่สีสีนัสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�าด้วย
พลาสติก/ผ้า ลกูบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/
ทราย พันให้แน่น 

 กรุงกริ๋ง
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

1-2 7

ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองตามผ่านก่ึงกลางล�าตัว 
(FM)

 
อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง
 

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้า
สีแดงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. โดยให้อยู่
เยื้องจุดกึ่งกลางล�าตัวเด็กเล็กน้อย

2. กระตุ้นให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
3. เคล่ือนลกูบอลผ้าสีแดงผ่านจดุกึง่กลาง ล�าตัว

เด็กไปอีกด้านหนึ่งอย่างช้าๆ

ผ่าน: เด็กมองตำมลูกบอลผ้ำสีแดง ผ่ำนจุดกึ่งกลำง 
ล�ำตัวได้ตลอดโดยไม่หันไปมองทำงอื่น

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ยื่นใบหน้าห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ 20 ซม. กระตุน้ให้เดก็มองหน้า และเคลือ่นใบหน้า
ผ่านกึ่งกลางล�าตัวเพื่อให้เด็กมองตาม 

2. ถ้าเดก็ไม่มองให้ประคองหน้าเดก็ให้หนัมองตาม หลงัจากท่ี
เดก็สามารถมองตามใบหน้าได้แล้ว ให้ถอืของเล่นทีม่สีีสดใส
ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองท่ี
ของเล่น และเคล่ือนของเล่นผ่านกึ่งกลางล�าตัวเพ่ือให้เด็ก
มองตาม

3. เมือ่เดก็มองตามได้ดแีล้ว ควรเพิม่ระยะห่างของใบหน้า หรอื
ของเล่นจนถึงระยะ 30 ซม.

ของเล่นท่ีใช้แทนได้: อุปกรณ์ท่ีมีสีสดใส เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

8

ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองหน้าผู้พูดคุยได้นาน
5 วินาที (RL)

วัตถุประสงค์: เสริมสร้ำงควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงเด็ก กับพ่อแม่    
ผู้ปกครอง

1. จัดให้เด็กอยู ่ในท่านอนหงายหรืออุ ้มเด็ก
ให้ใบหน้าผู้ประเมินห่างจากเด็กประมาณ
60 ซม.

2. พูดคุยกับเด็กในขณะที่เด็กไม่ได้มองหน้า
ผู้ประเมิน

ผ่าน: เด็กหันมำมองหน้ำผู้พูดได้อย่ำงน้อย 5 วินำที

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงายหรอือุม้เดก็ ให้หน้าห่างจากเดก็
ประมาณ 60 ซม. 

2. สบตาและพูดคุยหรือท�าท่าทางให้เด็กสนใจ เช่น ท�าตาโต 
ขยับริมฝปาก ยิ้ม หัวเราะ 

3. หยบิของเล่นสสีดใสมาใกล้ๆหน้า กระตุน้ให้เดก็มองของเล่น
และมองหน้า เมื่อเด็กมองแล้วให้น�าของเล่นออก
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

1-2 9

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าเสียงในล�าคอ (เสียง “อู” 
หรอื “อา” หรอื “ออื”) อย่าง
ชัดเจน (EL)

ฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่ห่างจากเด็ก
ประมาณ 60 ซม. หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ว่าเด็กท�าเสียง “อู” หรือ “อือ” หรือ “อา” ได้
หรือไม่

ผ่าน: เด็กท�ำเสียงอู หรือ อือ หรือ อำ อย่ำงชัดเจน

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็ก
2. ยื่นหน้าเข้าไปหาเด็ก สบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ แล้วท�า

เสียง อู หรือ อือ หรือ อา ในล�าคอให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อ
รอจังหวะให้เด็กส่งเสียงตาม

3. เมื่อเด็กออกเสียงได้ ให้ยื่นหน้าห่างจากเด็กเพิ่มขึ้นจนถึง
ประมาณ 60 ซม.

10

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ 
เมื่อผู้ประเมินยิ้มและพูดคุย
ด้วย (PS)

จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายพร้อมก้มหน้าไปใกล้
เดก็ ยิม้และพดูคยุกบัเดก็ โดยไม่แตะต้องตวัเดก็

ผ่าน: เด็กสำมำรถยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้

อุ้มเด็กอยู่ในท่านอนหงาย มองตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อม
กับพูดคุยกับเด็กเป็นค�าพูดสั้นๆ ซ�้าๆ ช้าๆ เช่น “ว่าไงจ๊ะ..
(ชื่อลูก)..คนเก่ง” “ยิ้มซิ” “เด็กดี” “.. (ชื่อลูก)..ลูกรัก” “แม่
รักลูกนะ” หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้เด็กยิ้มหรือส่งเสียงตอบ

3-4 11

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท่านอนคว�่ายกศีรษะและอก
พ้นพื้น (GM)

อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่าบนพื้นราบ
2. เขย่ากรุงกร๋ิงด้านหน้าเด็กเพื่อให้เด็กสนใจ 

แล้วเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็กมอง
ตาม 

ผ่าน: เด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นพยุงตัวไว้
อย่ำงน้อย 5 วินำที

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า ข้อศอกงอ 
2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผู้ปกครองพูดคุยกับเด็กตรง

หน้าเด็ก เม่ือเด็กมองตามค่อยๆ เคล่ือนหน้าพ่อแม่ 
ผู้ปกครองขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะ โดยมือยัน
พื้นไว้แขนเหยียดตรงและหน้าอกพ้นพื้น 

3. ฝึกเพิม่เตมิโดยใช้ของเล่นทีม่สีสีนัสดใสกระตุน้ให้เด็กสนใจ
และมองตาม 

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น 
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองตามสิง่ของทีเ่คลือ่นทีไ่ด้
เป็นมุม 180 องศา (FM)

อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. ถือลูกบอลผ้าสแีดงห่างจากหน้าเดก็ประมาณ 

30 ซม.
3. กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
4. เคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนวโค้งไปทาง

ด้านขวาหรือด้านซ้ายของเด็กอย่างช้าๆ 
แล้วเคล่ือนกลับมาทางด้านตรงข้าม ประเมิน 
3 คร้ัง

ผ่าน:  เด็กมองตำมลูกบอลผ้ำสีแดงได้ 180 องศำ 
อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็กอยู่ในแนวกึ่งกลางล�าตัว 
2. ก้มหน้าให้อยู ่ใกล้ๆเด็ก ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม. 

(1 ไม้บรรทัด)
3. เรียกชื่อเด็กเพื่อกระตุ ้นเด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนหน้า

พ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างช้าๆ เป็นแนวโค้งไปทางด้านซ้าย
4. ท�าซ�้าโดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองจากทางด้านซ้าย

ไปด้านขวา
5. ถ้าเด็กยังไม่มองตาม ให้ช่วยประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้ามามอง

ตาม
6. ฝึกเพิม่เตมิโดยใช้ของเล่นทีม่สีสัีนสดใสกระตุน้ให้เดก็สนใจและมองตาม
ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

13

ผ่าน
ไม่ผ่าน

หันตามเสียงได้ (RL)

อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง
          

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มนั่งตัก 
หันหน้าออกจากผู้ประเมิน

2. เขย่ากรุงกร๋ิงด้านซ้ายและขวาของตัวเด็กที
ละข้างโดยห่างประมาณ 60 ซม. และไม่ให้
เด็กเห็น

ผ่าน:  เด็กหันตำมเสียงและมองที่กรุงกริ๋งได้

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงาย หรอือุม้เดก็นัง่บนตักโดยหนัหน้าออกจาก
พ่อแม่ ผูป้กครอง 

2. เขย่าของเล่นให้เดก็ดู
3. เขย่าของเล่นทางด้านข้าง ห่างจากเด็กประมาณ 30–45 ซม. และรอให้

เดก็หันมาทางของเล่นทีม่เีสยีง
4. จากนัน้ให้พดูคยุและยิม้กบัเดก็ ถ้าเดก็ไม่หนัมามองของเล่น ให้ประคอง

หน้าเดก็เพือ่ให้หันตามเสยีงค่อยๆ เพ่ิมระยะห่างจนถงึ 60 ซม.
ของเล่นทีใ่ช้แทนได้: อปุกรณ์ทีม่สีแีละเสยีง เช่น กรุงกร๋ิงท�าด้วยพลาสติก/
ผ้า ลกูบอลยางบบี/สตัว์ยางบบี ขวดพลาสตกิใส่เม็ดถัว่/ทราย พนัให้แน่น

14

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าเสียงสูงๆ ต�า่ๆ เพื่อแสดง
ความรู้สึก (EL)

ในระหว่างที่ประเมิน สังเกตว่าเด็กส่งเสียงสูงๆ 
ต�่าๆ ได้หรือไม่ หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน:  เด็กส่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ เพื่อแสดงควำมรู้สึก 
อย่ำงน้อย 2 ควำมรู้สึก

มองสบตาเด็ก และพูดด้วยเสียงสูงๆ ต�่าๆ เล่นหัวเราะกับเด็ก 
หรือสัมผัสจุดต่างๆ ของร่างกายเด็ก เช่น ใช้นิว้สมัผสัเบาๆ 
ทีฝ่าเท้า ท้อง เอว หรอืใช้จมกูสมัผสัหน้าผาก แก้ม จมูก ปาก
และท้องเด็ก โดยการสัมผัสแต่ละครั้งควรมีจังหวะหนักเบา
แตกต่างกันไป 

อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง
          

ท�าเสียงสูงๆ ต�า่ๆ เพื่อแสดง
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย (PS)

วัตถุประสงค ์ : สร ้ำง เสริม
อำรมณ์ดี

สงัเกตขณะอยูก่บัเดก็หรอืถามพ่อแม่ ผูป้กครอง
ว่า “เด็กยิ้มทักคนที่คุ้นเคยก่อนได้หรือไม่”

ผ่าน:  เดก็ยิม้ทกัพ่อแม่ ผูป้กครอง หรอืคนทีคุ่ย้เคยก่อน
ได้

1. ยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อท�ากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทุกครั้ง
2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ ้นเคย เช่น ปู ย่า ตา ยาย พ่อแม่  

ผู้ปกครองยิ้มทักคนที่คุ้นเคยให้เด็กดู
3. พูดกระตุ ้นให้เด็กท�าตาม เช่น “ยิ้มให้คุณพ่อซิลูก” 

“ยิ้มให้.....ซิลูก” 
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยันตัวขึ้นจากท่านอนคว�่า
โดยเหยียดแขนตรงทั้งสอง
ข้างได้ (GM)

อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง
 

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า เขย่ากรุงกริ๋งด้าน
หน้าเดก็ กระตุน้ให้เดก็มองสนใจ แล้วเคล่ือนขึน้
ด้านบนกระตุ้นให้เด็กมองตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถใช้ฝำมือทั้งสองข้ำงยันตัวขึ้นจน
ข้อศอกเหยียดตรง ท้องและหน้ำอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า 
2. ถือของเล่นไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะเด็ก
3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วเคลื่อนของเล่นให้สูงขึ้น

เหนือศีรษะอย่างช้าๆ เพื่อให้เด็กยกศีรษะตาม โดยมือยัน
พื้นไว้ แขนเหยียดตรงจนหน้าอกและท้องพ้นพื้น

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

17

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เอื้อมมือหยิบและถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในท่านอนหงาย
(FM)

อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง 
 

จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงาย ถอืกรุงกริง๋ให้ห่าง
จากตัวเด็กประมาณ 20-30 ซม. ที่จุดกึ่งกลาง
ล�าตัวอาจกระตุ้นให้เด็กสนใจและหยิบกรุงกร๋ิง
ได้

ผ่าน: เด็กสำมำรถเอื้อมมือข้ำงใดข้ำงหนึ่งไปหยิบ
กรุงกร๋ิงได้ (อำจจะมีกำรเคล่ือนไหวแบบสะเปะสะปะเพื่อ
หยิบกรุงกริ๋ง)

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงาย เขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเดก็ 
ในระยะที่เด็กเอื้อมถึง 

2. ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมาคว้าของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะ
เบาๆ ที่หลังมือเด็ก หรือจับมือเด็กให้เอื้อมมาหยิบของเล่น 
ท�าซ�้าจนเด็กสามารถเอื้อมมือมาหยิบของเล่นได้เอง

3. อาจแขวนโมบายในระยะทีเ่ด็กเอือ้มถงึ เพ่ือให้เด็กสนใจคว้าหยิบ
ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง กรุงกริ๋ง

เอื้อมมือหยิบและถือวัตถุไว้

กรุงกริ๋ง 
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

5-6 18

ผ่าน
ไม่ผ่าน

หันตามเสียงเรียก (RL) อยู่ข้างหลังเด็กเยื้องไปทางซ้ายหรือขวา ห่าง
จากเด็กประมาณ 20-30 ซม. ใช้มือป้องปาก
แล้วพูดคุยและเรียกเด็กหลายๆ ครั้ง และท�าซ�้า
โดยเยื้องไปอีกด้านตรงข้าม

ผ่าน: เด็กหันตำมเสียงเรียกหรือเสียงพูดคุย

1. ให้เด็กนั่งบนเบาะนอน 
2. พยงุอยูด้่านหลงัระยะห่างตวัเดก็ 30 ซม. พดูคยุกบัเดก็ด้วย

เสียงปกติ รอให้เด็กหันมาทางทิศของเสียง ให้ยิ้มและเล่น
กับเด็ก (ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน) 

3. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กหันตามเสียงจนเด็ก
สามารถหันตามเสียงได้เอง ถ้าเด็กยังไม่หันให้พูดเสียงดัง
ขึ้น เมื่อหันมองลดระดับเสียงลงจนเสียงปกติ

19

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนแบบการเล่นท�าเสียงได้ 
(EL)

ใช้ปากท�าเสยีงให้เดก็ด ูเช่น จุบ๊ หรือ ถามพ่อแม่ 
ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถขยับปากท�าเสียง จุ๊บ 
ได้หรือไม่ 
 
ผ่าน: เด็กสำมำรถเลียนแบบกำรเล่นท�ำเสียงตำมได้

1. สบตาและพูดคุยกับเด็ก ใช้ริมฝปากท�าเสียง เช่น “จุ๊บจุ๊บ” 
  เดาะลิ้น หรือจับมือเด็กมาไว้ที่ปากแล้วขยับตีปากเบาๆ 
  กระตุ้นให้ออกเสียง “วา..วา” ให้เด็กดูหลายๆ ครั้ง แล้วรอ
  ให้เด็กท�าตาม จนเด็กสามารถเลียนแบบได้ 
2. ร้องเพลงง่ายๆ ที่มีเสียงสูงๆ ต�่าๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง 
  เพลงเป็ด เป็นต้น

20

ผ่าน
ไม่ผ่าน

สนใจฟังคนพูดและสามารถ
มองไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบ
เล่นกับเด็ก(PS)

อุปกรณ์: ตุ๊กตาผ้า

น่ังหันหน้าเข้าหาเด็กแล้วเรียกช่ือเด็ก เม่ือเด็ก
มองแล้วหยบิตุ๊กตาผ้าให้เดก็เหน็ในระดบัสายตา
เด็ก กระตุ้นให้เด็กสนใจตุ๊กตาผ้าด้วยค�าพูด 
ถ้าเด็กท�าไม่ได้ในคร้ังแรก ให้ท�าซ�้าได้รวม
ไม่เกิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสบตำกับผู้ประเมิน และมองที่ตุ๊กตำผ้ำได้นำน 
5 วินำที อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1. จัดเด็กนั่งหันหน้าเข้าหาพ่อแม่ ผู้ปกครอง
2. เรียกชื่อและสบตา พูดคุยกับเด็กเมื่อเด็กมองสบตาแล้ว 

น�าของเล่นมาอยูใ่นระดบัสายตาเดก็ พดูคยุกบัเดก็เกีย่วกบั
ของเล่น เช่น “วันนี้แม่มีพี่ตุ๊กตามาเล่นกับหนู พี่ตุ๊กตามีผม
สีน�้าตาลใส่ชุดสีเขียว”

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้: ของเล่นใดๆกไ็ด้ทีเ่ด็กสนใจหรอืคุน้เคย
ที่มีในบ้าน เช่น ลูกบอล รถ หนังสือภาพ ตุ๊กตาอื่นๆ 



18  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

7-8 21

ผ่าน
ไม่ผ่าน

นั่งได้มั่นคงและเอี้ยวตัวใช้
มือเล่นได้อย่างอิสระ 
(sit stable) (GM)
อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง

1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง
2. วางกรุงกริ๋งไว้ด้านข้างเยื้องไปทางด้านหลัง 

กระตุ้นให้เด็กสนใจหยิบกรุงกริ๋ง

ผ่าน: เด็กสำมำรถนั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัว หรือหมุนตัว
ไปหยิบกรุงกริ๋งแล้วกลับมำนั่งตัวตรงอีก

1. จดัเดก็อยูใ่นท่านัง่ วางของเล่นไว้ทีพ่ืน้ทางด้านข้างเยือ้งไปด้านหลงั
ของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง

2. เรยีกชือ่เดก็ให้สนใจของเล่นเพือ่จะได้เอีย้วตวัไปหยบิของเล่น ถ้าเดก็
ท�าไม่ได้ให้เลือ่นของเล่นใกล้ตวัเดก็อกีเลก็น้อย แล้วช่วยจบัแขนเด็ก
ให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ท�าอีกข้างสลับกันไป จนเด็กหยิบได้
เอง

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�าด้วย
พลาสตกิ/ผ้า ลกูบอลยางบบี/สตัว์ยางบบี ขวดพลาสตกิใส่เมด็ถัว่/ทราย 
พันให้แน่น
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนเกาะเครื่องเรือนสูงระดับ
อกได้ (GM)
อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง
 

1. วางกรุงกริ๋งไว้บนเครื่องเรือน เช่น โต๊ะหรือ
เก้าอี้

2. จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน
3. กระตุ้นให้เด็กสนใจที่กรุงกริ๋ง

ผ่าน:  เดก็สำมำรถยนืเกำะเครือ่งเรอืนได้เอง อย่ำงน้อย 
10 วินำที โดยใช้แขนพยุงตัวไว้และสำมำรถขยับขำได้ 

1. จดัเด็กให้ยนืเกาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง/เครือ่งเรือน
2. จบัทีส่ะโพกเดก็ก่อน ต่อมาเปลีย่นจบัทีเ่ข่า แล้วจงึจบัมอืเดก็เกาะที่

เครือ่งเรอืน
3. เมือ่เด็กเริม่ท�าได้ ให้เดก็ยืนเกาะเครือ่งเรอืนเอง โดยไม่ใช้หน้าอกพงิ 

หรอืท้าวแขนเพือ่พยงุตวั
4. คอยอยูใ่กล้ๆ เดก็ อาจเปดเพลงแล้วกระตุน้ให้เต้นตามจงัหวะเพลง
ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�าด้วย
พลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบบี/สตัว์ยางบบี ขวดพลาสติกใส่เมด็ถ่ัว/ทราย 
พนัให้แน่น
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

จ้องมองไปที่หนังสือพร้อม
กับผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที 
(FM)
อุปกรณ์: หนังสือรูปภาพ

จัดเด็กนั่งบนตัก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเปด
หนงัสอื ชีช้วนและพดูกบัเดก็เกีย่วกับรปูภาพนัน้ๆ

ผ่าน: เด็กจ้องมองที่รูปภำพขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครองพูด
ด้วยเป็นเวลำ 2-3 วินำที

1. อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปดหนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็ก
ดูรูปภาพในหนังสือ  

2. หากเด็กยังไม่มอง ให้ประคองหน้าเด็กให้มองที่รูปภาพ
ในหนังสือ

หนังสือที่ใช้แทนได้: หนังสือเด็กที่มีรูปภาพชัดเจน

 กรุงกริ๋ง

(sit stable) (GM)
อุปกรณ์: กรุงกริ๋ง

ยืนเกาะเครื่องเรือนสูงระดับ
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ 
(RL)

1. ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ผู้ประเมินอยู่ห่างจาก
เด็ก

2. ประมาณ 120 ซม. แล้วเรยีกชือ่เด็กด้วยเสยีง
ปกติ

ผ่าน: เด็กสำมำรถตอบสนองโดยหันมำมองผู้ประเมิน

เรียกชื่อเด็กด้วยน�้าเสียงปกติบ่อยๆ ในระยะห่างประมาณ
120 ซม. ควรเป็นชื่อท่ีใช้เรียกเด็กเป็นประจ�า ถ้าเด็กไม่หัน 
เมื่อเรียกชื่อแล้ว ให้ประคองหน้าเด็กให้หันมามองจนเด็ก
สามารถท�าได้เอง

25

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลียนเสียงพูดคุย (EL) ถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือสังเกตระหว่าง
ประเมินว่าเด็กท�าเสียงเลียนเสียงพูดหรือไม่

ผ่าน: เด็กเลียนเสียงที่แตกต่ำงกัน อย่ำงน้อย 2 เสียง 
เช่น จำ มำ ปำ ดำ อู ตำ

พูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม 
เช่น จา มา ปา ดา อู ตา หรือออกเสียงตามท�านองเพลง หรือ
ร้องเพลง เช่น เพลงจับปูด�า  

26

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กเล่นจ๊ะเอได้ (PS)

อุปกรณ์: ผ้าขนาด 30x30 
ซม. มีรูอยู่ตรงกลาง

วัตถุประสงค์: เพื่อเน้นกำรเสริม
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเด็ก กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง

1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน
2. ใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง
3. โผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครั้งพร้อมกับพูด 

“จ๊ะเอ” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูดค�าว่า 
“จ๊ะเอ” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่านรูผ้าว่าเด็ก
จ้องมองด้านที่ผู้ประเมินเคยโผล่หน้าได้หรือ
ไม่

ผ่าน: เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่หน้ำออกไป หรือ
เด็กรู้จักซ่อนหน้ำและเล่นจ๊ะเอกับผู้ประเมิน

1. เล่น “จ๊ะเอ” กบัเดก็โดยใช้มือปดหน้าหลงัจากนัน้เปลีย่นเป็น
   ใช้ผ้าปดหน้าเล่น “จ๊ะเอ” กับเด็ก
2. กระตุ้นให้เด็กสนใจของเล่น แล้วเอาผ้าปดของเล่นเพื่อให้
   เด็กตามหา
3. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าผืนเล็กๆ บังหน้า
   ไว้ โผล่หน้าออกมาจากผ้าเชด็หน้าด้านใดด้านหนึง่พร้อมกบั
   พูดว่า “จ๊ะเอ” หยุดรอจังหวะเพื่อให้เด็กหันมามองหรือยิ้ม
   เล่นโต้ตอบฝึกบ่อยๆ จนกระทัง่เดก็สามารถยืน่โผล่หน้าร่วม
   เล่นจ๊ะเอได้
สิ่งที่ใช้แทนได้: ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว กระดาษ
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

9 27

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน 
(GM)

อุปกรณ์: ลูกบอลยางบีบ 
กรุงกริ๋ง 

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรือนอนคว�่า
2. กระตุน้ให้เดก็ลกุขึน้นัง่ เช่น ใช้ลกูบอลยางบบี

กระตุ้น หรือตบมือ/ใช้ท่าทางเรียก

ผ่าน: เด็กสำมำรถลุกขึ้นนั่งจำกท่ำนอนได้

1. จัดเด็กในท่านอนคว�่า จับเข่างอทั้ง 2 ข้าง จับมือเด็กทั้ง 
2 ข้างยันพื้น

2. กดที่สะโพกเด็ก เพื่อให้เด็กยันตัวลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

28

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยนือยูไ่ด้โดยใช้มอืเกาะเคร่ือง
เรอืนสงูระดบัอก (GM)

อุปกรณ์: ลูกบอลยางบีบ 
กรุงกริง๋

  

จดัเดก็ยนืเกาะเคร่ืองเรอืน พร้อมทัง้วางลกูบอล
หรือกรุงกริ๋งไว้ให้เด็กเล่น

ผ่าน: เด็กสำมำรถยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกำะที่เคร่ืองเรือน 
ไม่ใช้หน้ำอกพิง  หรือแขนท้ำวเพื่อพยุงตัว

1. จัดเด็กให้ยืนเกาะเครื่องเรือน 
2. จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปลี่ยนจับที่เข่า แล้วจึงจับมือ

เด็กเกาะที่เครื่องเรือน
3. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้

หน้าอกพิง หรือแขนท้าวเพื่อพยุงตัว
4. อาจเปดเพลงให้เด็กเต้นตามจังหวะแต่ต้องคอยอยู่ใกล้ๆ

เพื่อระวังอันตราย

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ๋งท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

ยนือยูไ่ด้โดยใช้มอืเกาะเคร่ือง

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

9 29

ผ่าน
ไม่ผ่าน

หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือ
ไว้มือละชิ้น (FM)
อุปกรณ์: ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์ 2 ก้อน

 

วางก้อนไม้ลงบนพื้นพร้อมกับบอกให้เด็กหยิบ
ก้อนไม้
หมายเหต ุ หากเดก็ไมหยบิสามารถกระตุนใหเดก็สนใจ
โดยการเคาะกอนไม

ผ่าน: เด็กสำมำรถหยิบก้อนไม้ทั้งสองก้อนขึ้น และถือไว้
ในมือข้ำงละ 1 ก้อน

1. น�าวัตถุสีสดใสขนาดประมาณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน 
(ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น)

2. เคาะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กหยิบ
3. ถ้าเด็กไม่หยิบช่วยจับมือเด็กให้หยิบ
วัสดุที่ใช้แทนได้: กล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

30

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ 
หยิบของขึ้นจากพื้น (FM)
อุปกรณ์: วัตถุชิ้นเล็กขนาด 
2 ซม.

1. วางวัตถุช้ินเล็ก 1 ช้ินบนพื้น โดยให้อยู่ใน
ระยะที่เด็กเอื้อมมือไปหยิบได้ง่าย

2. บอกเดก็ให้หยบิวตัถ ุหรอืแสดงให้เดก็ดกู่อน

ผ่าน: เดก็หยบิวตัถขุึน้จำกพืน้ได้โดยใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้
อื่นๆ (ไม่ใช่หยิบขึ้นด้วยฝำมือ)

1. น�าวตัถุสีสดใส เช่น ก้อนไม้ เชอืก หรืออาหารชิน้เลก็ๆ เช่น 
แตงกวา ขนมปัง วางตรงหน้าเด็ก 

2. หยิบของให้เด็กดู แล้วกระตุ้นให้เด็กหยิบ
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจับมือเด็ก ให้หยิบสิ่งของหรืออาหาร

ชิ้นเล็ก ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�าได้เอง
4. ควรระวงัไม่ให้เดก็เล่นหรือหยบิของท่ีเป็นอนัตรายเข้าปาก 

เช่น กระดุม เหรียญ เม็ดยา เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ เป็นต้น
ของที่ใช้แทนได้: ของกินชิ้นเล็ก ที่อ่อนนุ่ม ละลายได้ในปาก
ไม่ส�าลัก เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

31

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ เม่ือใช้
ท่าทางประกอบ (RL)

สบตาเดก็ แล้วบอกให้เด็กโบกมือหรือตบมือโดย
ใช้ท่าทางประกอบ เช่น ท�าท่าทางตบมือแต่ไม่
ตบจริง

ผ่าน: เด็กสำมำรถท�ำตำมค�ำส่ัง แม้ไม่ถกูต้องแต่พยำยำม
ยกแขนและเคลื่อนไหวมือ

1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�าสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อม
กับท�าท่าทางประกอบ 

2. ถ้าเด็กไม่ท�า ให้จับมือท�าและค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง
โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก 
เมือ่เร่ิมตบมอืเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลอืลง เป็นบอกหรือ
สั่งให้ท�าอย่างเดียว

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



22  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

9 32

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการ
แสดงท่าทาง (EL)

สังเกตหรือถามว่าเด็กปฏิเสธส่ิงของ อาหาร 
หรือการช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองได้หรือ
ไม่ 

ผ่าน: เด็กสำมำรถใช้ท่ำทำงเดิมในกำรปฏิเสธ เช่น 
สั่นหัว ใช้มือผลักออกไป หันหน้ำหนี

เมื่อเด็กรับประทานอาหารหรือขนมอิ่มแล้ว ถามเด็กว่า 
“กินอีกไหม” แล้วสั่นศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็ก
เลียนแบบตาม ท�าเช่นนี้กับสถานการณ์อื่นๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้
เพิ่มขึ้น

 

33

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนเสยีงค�าพดูทีคุ่น้เคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง (EL)

ถามพ่อแม่ ผู ้ปกครอง หรือสังเกตระหว่าง
ประเมินว่าเด็กท�าเสียงเลียนเสียงพูดได้หรือไม่ 

ผ่าน: เดก็เลยีนเสยีงค�ำพดูทีคุ่น้เคยได้อย่ำงน้อย 1 เสยีง 
เช่น “แม่” “ไป” “หม�ำ่” “ป(ล)ำ ” แต่เด็กอำจจะออกเสยีง
ยังไม่ชัด

เปล่งเสียงที่เด็กเคยท�าได้แล้ว เช่น ปะ จ๊ะ จา รอให้เด็กเลียน
เสยีงตามจากนัน้เปล่งเสียงท่ีแตกต่างจากเดมิให้เดก็เลยีนเสยีง
ตาม เช่น “แม่” “ไป” “หม�่า” “ป(ล)า ” 

34

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้น้ิวหยบิอาหารกนิได้ (PS) ถามจากพ่อแม่ ผู ้ปกครองว่าเด็กใช้น้ิวหยิบ
อาหารกินได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสำมำรถใช้นิ้วมือหยิบอำหำรกินได้

1. วางอาหารที่เด็กชอบและหยิบง่ายขนาด 1 ค�า เช่น 
ขนมปังกรอบ ตรงหน้าเด็ก

2. จับมือเด็กหยิบอาหารใส่ปาก แล้วปล่อยให้เด็กท�าเองฝึก
บ่อยๆ จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

10-12

(10เดือน 
- 

1ปี)

35

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนนาน 2 วินาที (GM) จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่าน: เด็กสำมำรถยืนได้เอง โดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นำน
อย่ำงน้อย 2 วินำที 

พยุงล�าตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กเร่ิมยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปล่ียน
มาจับข้อมือเด็ก แล้วค่อยๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง

36

ผ่าน
ไม่ผ่าน

จบีนิว้มอืเพือ่หยบิของชิน้เล็ก 
(FM)
อุปกรณ์: วัตถุชิ้นเล็กขนาด 
1 ซม.

1. วางวัตถุชิ้นเล็กๆ ตรงหน้าเด็ก 1 ชิ้น
2. กระตุ้นความสนใจของเด็กไปที่วัตถุชิ้นเล็ก 

แล้วบอกให้เด็กหยิบ หรืออาจหยิบให้เด็กดู  
สังเกตการหยิบของเด็ก

ผ่าน: เด็กสำมำรถจีบนิ้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบ
วัตถุชิ้นเล็กขึ้นมำได้ 1 ใน 3 ครั้ง

1. แบ่งขนมหรอือาหารเป็นชิน้เลก็ๆ ประมาณ 1 ซม. ไว้ในจาน 
แล้วหยบิอาหารหรอืขนมโดยใช้นิว้หัวแม่มอืและนิว้ชีห้ยบิให้
เดก็ด ูแล้วบอกให้เดก็ท�าตาม

2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบนิ้วกลาง นิ้วนาง
และนิว้ก้อยเข้าหาฝามอื เพือ่ให้เดก็ใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้ชี้
หยิบวัตถุ

3. เล่นเกมท่ีเดก็ต้องใช้นิว้หัวแม่มอืและนิว้ชีแ้ตะกนัเป็นจงัหวะ 
หรอืเล่นร้องเพลงแมงมมุขยุม้หลงัคาประกอบท่าทางจบีนิว้

ของที่ใช้แทนได้: ของกินชิ้นเล็ก ที่อ่อนนุ่ม ละลายได้ในปาก
ไม่ส�าลัก เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

37

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โบกมือหรือตบมือตามค�าสั่ง 
(RL)

สบตาเดก็แล้วบอกให้เด็กโบกมือ หรือตบมือโดย
ห้ามใช้ท่าทางประกอบ

ผ่าน: เด็กสำมำรถท�ำตำมค�ำส่ัง แม้ไม่ถกูต้องแต่พยำยำม
ยกแขนและเคลื่อนไหวมืออย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�าสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อม
กับท�าท่าทางประกอบ 

2. ถ้าเด็กไม่ท�า ให้จับมือท�าและค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง
โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก 
เมื่อเริ่มตบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลงเป็นบอกหรือ
สั่งให้ท�าอย่างเดียว



24  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

10-12

(10เดือน 
- 

1ปี)

38

ผ่าน
ไม่ผ่าน

แสดงความต้องการ โดย
ท�าท่าทางหรือเปล่งเสียง
(EL)

ถามพ่อแม่ ผู ้ปกครองว่า เม่ือเด็กต้องการ
สิ่งต่างๆ เด็กท�าอย่างไร

ผ่าน: เด็กแสดงควำมต้องกำรด้วยกำรท�ำท่ำทำง เช่น 
ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ หรือเปล่งเสียง 

น�าของเล่น หรืออาหารที่เด็กชอบ 2-3 อย่าง วางไว้ด้านหน้า
เดก็ ถามเดก็ว่า “หนเูอาอนัไหน” หรอืถามว่า “หนูเอาไหม” 
รอให้เด็กแสดงความต้องการ เช่น ชี้ แล้วจึงจะให้ของ ท�าเช่น
นี้ทุกครั้งเมื่อเด็กต้องการของเล่นหรืออาหาร

39

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เล่นสิ่งของตามประโยชน์
ของสิ่งของได้ (PS)
อุปกรณ์: ของเล่น 4 ชนิด
ได้แก่ หวี ช้อน แก้วน�้า
แปรงสีฟัน

1. ยื่นของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็กครั้งละ 1 ชิ้น 
จนครบ 4 ชนิด

2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทั้ง 4 ชนิดว่าตรงตาม
ประโยชน์หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กเล่นสิ่งของตำมประโยชน์ได้ถูกต้อง อย่ำงน้อย 
1 ใน 4 ชิน้ เช่น เล่นหวผีม ปอนอำหำร ดืม่น�ำ้

ฝึกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การหวผีม การแปรงฟัน การป้อน
อาหารเด็ก โดยท�าให้เด็กดู และกระตุ้นให้เด็กท�าตาม

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

13-15

(1ปี 1เดือน 
- 

1ปี 3เดือน)

40

ผ่าน
ไม่ผ่าน 

ยืนอยู่ตามล�าพังได้นาน
อย่างน้อย 10 วินาที 
(GM)

จัดเด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่าน: เด็กสำมำรถยืน โดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นำน 
อย่ำงน้อย 10 วินำที 

พยงุตวัเดก็ให้ยนื เมือ่เดก็ยนืได้แล้วให้เปลีย่นมาจบัข้อมอืเดก็
แล้วค่อยๆ ปล่อยมือเพือ่ให้เดก็ยนืเอง และค่อยๆ เพ่ิมเวลาขึน้
จนเด็กยืนได้เอง นาน 10 วินาที



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   25

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

13-15

(1ปี 1เดือน 
- 

1ปี 3เดือน)

41

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ขีดเขียน (เป็นเส้น) บน
กระดาษได้ (FM)

อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

1. แสดงวิธีการขีดเขียนบนกระดาษด้วยดินสอ
ให้เด็กดู 

2. ส่งดินสอให้เด็ก และพูดว่า “ลองวาดซิ”

ผ่าน: เด็กสำมำรถขีดเขียนเป็นเส้นใดๆ ก็ได้บนกระดำษ

1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้นๆ บนกระดาษให้เด็กดู 
(อาจใช้ดินสอ หรอืปากกา หรอืสเีมจกิได้)

2. ให้เดก็ลองท�าเอง ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจบัมอืเด็กให้จบัดนิสอ
ขีดเขียนเป็นเส้นๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถท�าได้
เอง

42

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลอืกวัตถตุามค�าสัง่ได้ถกูต้อง 
2 ชนิด (RL)

อปุกรณ์: ชุดทดสอบการเลอืก
สิ่งของ เช่น บอล ตุ๊กตาผ้า 
ถ้วย รถ 

วางวัตถุ 2 ชนิด ไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วถามว่า 
“...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 2 ชนิด แล้วจึงสลับ
ต�าแหน่ง ที่วางวัตถุ ประเมิน 3 ครั้ง 

ผ่าน: เด็กสำมำรถชี้หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด 
ชนิดละ 1 ครั้ง

1. เตรียมวัตถุที่เด็กคุ้นเคย  2  ชนิด นั่งตรงหน้าเด็ก เรียกชื่อ
เด็กให้เด็กมองหน้า แล้วจึงให้เด็กดูของเล่น พร้อมกับบอก
ชื่อวัตถุทีละชิ้น

2. เก็บวัตถุให้พ้นสายตาเด็ก สักครู่หยิบวัตถุทั้ง 2 ชิ้นให้ดู               
แล้วบอกชือ่ของ หลงัจากน้ันบอกชือ่วตัถทุลีะชิน้ แล้วให้เดก็
ชี ้ถ้าชีไ้ด้ถกูต้องให้พดูชมเชย ถ้าไม่ท�าให้จบัมอืเดก็ชี ้พร้อม
กับเลื่อนของไปใกล้และย�้าชื่อของแต่ละชิ้น

3. ถ้าเดก็ชีไ้ม่ถกูต้อง ให้หยบิของชิน้นัน้ออก และเลือ่นของชิน้
ที่ถูกต้องไปใกล้  ถ้าเด็กหยิบของนั้นให้ชมเชย

4. เมื่อเด็กท�าได้ 4 ใน 5 ครั้ง ให้เปลี่ยนของเล่นคู่ต่อไป
วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

43

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พดูค�าพยางค์เดยีว (ค�าโดด)
ได้ 2 ค�า (EL)

ถามผู้ปกครองว่า “เด็กพูดเป็นค�าอะไรได้บ้าง” 
หรือสังเกตเด็ก

ผ่าน: เด็กสำมำรถพูดค�ำพยำงค์เดียว (ค�ำโดด)
ได้อย่ำงน้อย 2 ค�ำ ถึงแม้จะยังไม่ชัด 
หมายเหตุ  ตองไมใชชื่อคนหรือชื่อสัตวเลี้ยงในบาน

1. สอนให้เด็กพูดค�าสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น ในเวลารับ
ประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “หม�่า” ให้เด็กพูดตาม 
“หม�่า”

2. เมื่อแต่งตัวเสร็จ ให้พูด “ไป”  ให้เด็กพูดตาม “ไป” ก่อน    
แล้วพาเดินออกจากห้อง

3. เมื่อเปดหนังสือนิทานให้พูดค�าว่า “อ่าน” หรือ “ดู” ให้เด็ก
พูดตามแล้วแสดงให้เด็กเข้าใจโดยอ่านหรือดู



26  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

13-15

(1ปี 1เดือน 
- 

1ปี 3เดือน)

44

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนแบบท่าทางการท�างาน
บ้าน (PS)

วตัถุประสงค์: ฝกควำมรับผดิชอบ

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กเคยเล่นเลียน
แบบการท�างานบ้านบ้างหรือไม่ เช่น กวาดบ้าน  
ถูบ้าน เช็ดโต๊ะ

ผ่าน: เด็กเลียนแบบท่ำทำงกำรท�ำงำนบ้ำนได้อย่ำงน้อย
1 อย่ำง

ขณะท�างานบ้าน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็ก และกระตุ้นให้
เด็กมีส่วนร่วมในการท�างานบ้าน เช่น เช็ดโต๊ะ กวาดบ้าน 
ถูบ้าน เก็บเส้ือผ้า เป็นต้น โดยท�างานให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 
หากเด็กท�าได้ควรจะชมเชยเพื่อให้เด็กอยากจะท�าได้ด้วย
ตนเอง 

16-17

(1ปี 4เดือน 
- 

1ปี 5เดือน)

45

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เดนิลากของเล่น หรอืสิง่ของได้ 
(GM)
อปุกรณ์: กล่องพลาสตกิผูก
เชือก 

1. เดินลากของเล่นให้เด็กดู
2. ส่งเชือกลากของเล่นให้เด็ก และบอกให้เด็ก

เดินลากของเล่นไปเอง

ผ่าน: เด็กเดินลำกรถของเล่นได้ไกล 2 เมตร โดยอำจ
เดินไปข้ำงหน้ำหรือเดินถอยหลังก็ได้ พร้อมกับลำกรถ
ของเล่นไปโดยรถอำจคว�่ำได้

1. จับมือเด็กให้ลากของเล่นเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
2. กระตุ้นให้เด็กเดินเองต่อไป โดยท�าหลายๆ คร้ัง จนเด็ก

สามารถเดินลากของเล่นไปได้เอง

วสัดทุีใ่ช้แทนได้: สิง่ของในบ้านทีส่ามารถลากได้ เช่น ตะกร้า 
รถของเล่น กล่องต่างๆ

46

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ส่งกระดาษและดินสอให้เด็ก  
2. บอกเดก็ “หนูลองวาดรูปซคิะ” (โดยไม่สาธิต

ให้เด็กดู)

ผ่าน: เดก็สำมำรถขดีเขยีน เป็นเส้นใดๆ บนกระดำษได้เอง
หมายเหตุ:  ถาเด็กเพียงแตเขียนจุดๆ หรือกระแทก
ดินสอกับกระดาษใหถือวาไมผาน

1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้นๆ บนกระดาษให้เด็กดู 
(อาจใช้ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิกได้)

2. ให้เดก็ลองท�าเอง ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจบัมอืเด็กให้จบัดนิสอ
ขีดเขียนเป็นเส้นๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถท�าได้
เอง



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   27

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

16-17

(1ปี 4เดือน 
- 

1ปี 5เดือน)

47

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ โดยไม่มี
ท่าทางประกอบ (RL)
อุปกรณ์: ของเล่นเด็ก เช่น 
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

1. วางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก
2. มองหน้าเด็กแล้วสั่งเด็ก เช่น
   “กอดตุ๊กตาซิ”
   “ขว้างลูกบอลซิ”
   “ส่งรถให้ครูซิ”
ผ่าน: เด็กสำมำรถแสดงกริยำกับสิ่งของได้อย่ำงน้อย
1 ค�ำสั่ง โดยผู้ประเมินไม่ต้องแสดงท่ำทำงประกอบ

1. ฝึกเด็ก ขณะที่เด็กก�าลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่
2. สั่งเด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กหยิบของแล้วส่งให้พ่อแม่

ผู้ปกครอง พร้อมพูดว่า “ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเริ่มท�าได้ให้
ออกค�าสั่งเพียงอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นค�าสั่งอื่นๆ เพิ่ม

4. กระตุ้นให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ของเล่น ขนม หรือสิ่งของอื่นๆ 
ให้คนรอบข้าง เมื่อเด็กท�าได้ให้ชมเชย

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

48

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตอบช่ือวัตถไุด้ถูกต้อง (EL)
อุปกรณ์: ของเล่นเด็ก เช่น 
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

ชีไ้ปทีข่องเล่นทีเ่ดก็คุน้เคยแล้วถามว่า “นีอ่ะไร” 

ผ่าน: เดก็สำมำรถตอบชือ่วตัถไุด้ถกูต้อง หรือออกเสียงได้
ใกล้เคยีง เช่น ตุก๊ตำ – ตำ ได้ 1 ชนิด

1. ให้ใช้สิง่ของหรือของเล่นทีเ่ดก็คุน้เคยและรูจ้กัชือ่ เช่น ตุก๊ตา 
บอล

2. หยบิของให้เดก็ด ูถามว่า “นีอ่ะไร”รอให้เดก็ตอบ ถ้าไม่ตอบ
ให้บอกเดก็ และให้เดก็พดูตามแล้วถามซ�า้ให้เด็กตอบเอง

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

49

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่ 
ได้มากข้ึนด้วยความสมัพนัธ์
ของ 2 สิ่งขึ้นไป (PS)
อุปกรณ์: 
1. ตุ๊กตาผ้า
2. หวี
3. ถ้วย
4. ช้อนเล็ก
5. แปรงฟัน 

ยื่นของเล่นท้ังหมดให้เด็ก และสังเกตลักษณะ
การเล่นของเด็ก

ผ่าน: เด็กสำมำรถเล่นกำรใช้สิ่งของตำมหน้ำท่ี เช่น 
ใช้ช้อนตักในถ้วย หรือใช้หวี หวีผมให้ตุ๊กตำ โดยเด็กเล่น
ได้อย่ำงน้อย 3 ชนิด

1. เล่นสมมติกับเด็ก เช่น แปรงฟันให้ตุ๊กตา เล่นป้อนอาหาร
ให้ตุ๊กตา หวีผมให้ตุ๊กตา

2. ถ้าเด็กยังท�าไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�าตามจนเด็กเล่นได้เอง 

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย



28  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

28  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

18

(1ปี 6เดือน)

50

ผ่าน
ไม่ผ่าน

วิ่งได้ (GM)
อุปกรณ์: ลูกบอลเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 15 ซม.

วิ่งเล่นกับเด็ก หรืออาจกลิ้งลูกบอล แล้วกระตุ้น
ให้เด็กวิ่งตามลูกบอล

ผ่าน: เดก็วิง่ได้อย่ำงมัน่คงโดยไม่ล้ม และไม่ใช่กำรเดนิเร็ว

1. จับมือเด็กวิ่งเล่น หรือร่วมวิ่งกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อให้เด็ก
สนุกสนาน

2. ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กมั่นใจและเร่ิมวิ่งได้ดีขึ้นจนเด็ก
สามารถวิ่งได้เอง

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้: วสัดมุาท�าเป็นก้อนกลมๆ เช่น ก้อนฟาง 
ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว 

51

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เดินถือลูกบอลไปได้ไกล 
3 เมตร (GM)
อุปกรณ์: ลูกบอลเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 15 ซม.

1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองยืนหันหน้า
เข้าหากันระยะห่าง 3 เมตร 

2. ส่งลูกบอลให้เด็กถือ และบอกให้เด็กเดินไป
หาพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กสำมำรถเดินถือลูกบอล ไปได้ไกล 3 เมตร
โดยไม่ล้ม และไม่เสียกำรทรงตัว

1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถือของมือเดียว 
2. เมือ่เดก็ท�าได้แล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง วางตะกร้าไว้ในระยะ

ห่าง 3 เมตร แล้วถือของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือและ
เดินเอาของไปใส่ตะกร้าให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�าตาม 

3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ให้ขยับตะกร้าให้ใกล้ขึ้น และจับมือเด็กถือ
ของ ช่วยพยุงหากเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี

4. เม่ือเด็กทรงตัวได้ดีและถือของได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะ
ทางจนถึง 3 เมตร 

ของที่ใช้แทนได้: วัสดุในบ้าน เช่น ตุ๊กตา หมอน

52

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เปดหน้าหนังสือที่ท�าด้วย
กระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง
(FM)
อปุกรณ์: หนงัสอืรปูภาพท�า
ด้วยกระดาษแข็ง

วางหนังสือไว้ตรงหน้าเด็ก แสดงวิธีการเปด
หนงัสือให้เดก็ดู และบอกให้เดก็ท�าตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถแยกหน้ำและพลิกหน้ำหนังสือได้
ทีละแผ่นด้วยตนเองอย่ำงน้อย 1 แผ่น

1. เปดหน้าหนังสือทีละหน้าแล้วชี้ให้เด็กดูรูปภาพและปด
หนังสือ

2. บอกให้เด็กท�าตาม
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้ช่วยจบัมอืเดก็พลิกหน้าหนงัสือทลีะหน้า
4. เล่านทิานประกอบรูปภาพ เพือ่เสริมสร้างจินตนาการของเดก็
หนังสือที่ใช้แทนได้: หนังสือเด็กที่ท�าด้วยพลาสติก ผ้า หรือ
กระดาษหนาๆ

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   29

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

18

(1ปี 6เดือน)

53

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้นให้เด็กดูแล้วรื้อแบบออก
2. ยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 2 ก้อน และกระตุ้นให้เด็ก

ต่อก้อนไม้เอง ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสำมำรถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้ม 2 ใน 3 ครั้ง

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้กล่องสบู่ วางต่อกันใน
แนวตั้งให้เด็กดู 

2. กระตุ้นให้เด็กท�าตาม 
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง

ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1
4. ท�าซ�า้หลายครัง้และลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็ต่อก้อนไม้ได้เอง 

หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย
5. หากเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 2 ชั้น
วัสดุที่ใช้แทนได้: กล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม

54

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้
ถูกต้อง 3 ชนิด (RL)
อุปกรณ์: ของเล่นเด็ก เช่น 
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

วางวัตถุ 3 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็กแล้วถามว่า 
“…อยู่ไหน” จนครบทั้ง 3 ชนิด แล้วจึงสลับ
ต�าแหน่งที่วางวัตถุ ประเมิน 3 ครั้ง 

ผ่าน: เด็กสำมำรถชี้หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 
3 ชนิด อย่ำงน้อยชนิดละ 2 ครั้ง

1. เตรียมของเล่นหรือวัตถุท่ีเด็กคุ้นเคย 2 ชนิด และบอกให้เด็ก
รู้จักชื่อวัตถุทีละชนิด 

2. ถามเด็ก “…อยู่ไหน” โดยให้เด็กชี้หรือหยิบ ถ้าเด็กเลือกไม่
ถูกต้องให้เลื่อนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กชี้หรือหยิบ

3. เมื่อเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็ก
คุ้นเคยเป็น 3 ชนิด และถามเช่นเดมิจนเดก็ชีห้รือหยบิได้ถกูต้อง
ทั้ง 3 ชนิด

4. เพิม่วตัถชุนดิอืน่ทีเ่ดก็สนใจชีใ้ห้เดก็ด ูแล้วพดูให้เดก็ชี ้เพือ่เพิม่
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

55

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน (RL) 1. ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อนว่า เดก็รู้จกัอวยัวะ
ของร่างกาย ส่วนไหนบ้าง

2. ถามเด็กว่า “…อยู่ไหน” โดยถาม 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสำมำรถชี้อวัยวะ ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เด็กดู
2. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กท�าตาม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง
3. ถ้าเดก็ชีไ้ม่ได้ให้จับมอืเดก็ชีใ้ห้ถูกต้อง และลดการช่วยเหลอื

ลงจนเด็กสามารถชี้ได้เอง โดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบ
ในการท�ากิจกรรม

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



30  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

18

(1ปี 6เดือน)

56

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดเลียนค�าที่เด่นหรือค�า
สุดท้ายของค�าพูด (EL)

พูดคุยกับเด็กเป็นประโยคส้ันๆ ไม่เกิน 3 ค�า 
แล้วสังเกตการโต้ตอบของเด็ก

ผ่าน: เด็กเลียนค�ำพูดท่ีเด่น หรือค�ำสุดท้ำยของค�ำพูด 
เช่น “หนูเป็นเด็กดี” เด็กเลียนค�ำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้

1. พูดกับเด็กก่อนแล้วค่อยท�ากริยานั้นให้เด็กดู เช่น เมื่อ 
     แต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” แล้วออกเสียง “กิน” หรือ 
    “ข้าว” ให้เด็กฟัง แล้วจึงพาไป 
2. สอนให้เด็กพูดตามความจริง เช่น
   - ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ความร่วมมือดี ให้ชมเชยว่า“หนู
      เป็นเด็กดี” เพื่อให้เด็กเลียนค�า “เด็ก” หรือ “ดี” ได้
   - เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” รอให้เด็กออกเสียง 
      “กิน” หรือ “ข้าว” ก่อนแล้วจึงพาไป
3. ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพูดตาม ให้ซ�้าค�าเด่นหรือค�าสุดท้ายนั้น 
   จนเด็กสามารถเลียนค�าพูดสุดท้ายนั้นได้ 
4. เมื่อเด็กพูดได้แล้ว ให้ความสนใจและพูดโต้ตอบกับเด็ก
   เปลี่ยนใช้ค�าอื่นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ

57

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดเป็นค�าๆ ได้ 4 ค�า เรียก
ชือ่สิ่งของหรือทักทาย 
(ต้องเป็นค�าอืน่ทีไ่ม่ใช่พ่อแม่
ชื่อของคนคุ้นเคย หรือช่ือ
ของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) (EL)

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กพูดเป็นค�าๆ หรือ
รู้จักชื่อสิ่งของอะไรบ้าง

ผ่าน: เดก็พดูได้อย่ำงน้อย 4 ค�ำ เช่น ทกัทำย-สวสัด ีและ
เรียกชื่อสิ่งของต่ำงๆ เช่น โต๊ะ แมว

สอนให้เด็กพูดค�าสั้นๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น
-  เมื่อพบหน้าผู้ใหญ่ให้พูดทักทายค�าว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ”
   หรือใช้ค�าที่ทักทายในท้องถิ่น เช่น ธุจ้า ทุกครั้ง
-  ขณะรับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “ข้าว” ให้เด็ก
    พูดตาม “ข้าว” 
-  ขณะก�าลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดค�าต่างๆ ตามรูปภาพ 
    เช่น “ปลา” “โต๊ะ” “แมว”

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   31

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

18

(1ปี 6เดือน)

58

ผ่าน
ไม่ผ่าน

สนใจ/มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้
ที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย
3 เมตร (PS)

ชีส้ิง่ทีอ่ยูไ่กลอย่างน้อย 3 เมตร เช่น โต๊ะ นาฬกา 
แล้วพดูชือ่สิง่ของ เช่น “โน่นโต๊ะ” “โน่นนาฬกา” 
แล้วสงัเกตว่าเดก็มองตามได้หรอืไม่

ผ่าน: เด็กมองตำมเมื่อชี้สิ่งที่อยู่ไกลออกไป อย่ำงน้อย
3 เมตร

ชีส้ิง่ท่ีอยู่ใกล้ตวัให้เดก็มองตาม หากเดก็ยงัไม่มองให้ประคอง  
 หน้าเด็กให้หนัมองตาม แล้วค่อยชีข้องทีอ่ยู่ไกลออกไป จนถงึ 
 3 เมตร

หมายเหตุ: ของควรจะเปนของชิ้นใหญและมีสีสดใส

59

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ดื่มน�้าจากแก้วโดยไม่หก 
(PS)

อปุกรณ์: ถ้วยฝึกดืม่มหีใูส่น�า้ 
¼ แก้ว

ส่งแก้วให้เด็ก สังเกตการดื่มของเด็ก หรือถาม
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถดื่มน�้าจากแก้ว
โดยไม่หกได้หรือไม่ 

ผ่าน: เด็กยกแก้วขึ้นดื่มโดยไม่หก 

1. ประคองมอืเดก็ให้ยกแก้วน�า้ขึน้ดืม่ ค่อยๆ ลดการช่วยเหลอื
จนเด็กสามารถถือแก้วน�้ายกขึ้นดื่ม โดยไม่หก 

2. ฝึกเด็กดื่มนมและน�้าจากแก้ว (เลิกใช้ขวดนม)

ของที่ใช้แทนได้: ขันน�้า

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

19-24

(1ปี 7เดือน 
- 

2ปี)

60

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้
(GM)

อุปกรณ์: ลูกบอลเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 15 ซม.
 

1. เตะลูกบอลให้เด็กดู
2. วางลูกบอลไว้ตรงหน้าห่างจากเด็กประมาณ 

15 ซม. และบอกให้เด็กเตะลูกบอล

ผ่าน: เด็กสำมำรถยกขำเตะลูกบอลได้ (ไม่ใช่เขี่ยบอล) 
โดยไม่เสียกำรทรงตัวและท�ำได้อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1. ชวนเด็กเล่นเตะลกูบอล โดยเตะให้เด็กดู
2. ชวนให้เดก็ท�าตามโดยช่วยจบัมอืเดก็ไว้ข้างหนึง่ บอกให้เดก็

ยกขาเหวี่ยงเตะลูกบอล
3. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดี กระตุ้นให้เด็กเตะลูกบอลเอง 
4. ฝึกบ่อยๆ จนเด็กสามารถท�าได้เอง

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้: วสัดมุาท�าเป็นก้อนกลมๆ เช่น ก้อนฟาง 
ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว 

61

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น (FM)

อุปกรณ์: ก้อนไม้สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ 4 ก้อน

1. ต่อก้อนไม้เป็นหอสงู 4 ช้ัน ให้เด็กดู แล้วร้ือแบบ
ออก

2. ยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 4 ก้อน และกระตุ้นให้เด็ก
ต่อก้อนไม้เอง ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสำมำรถต่อก้อนไม้เป็นหอสูง จ�ำนวน 4 ก้อน
โดยไม่ล้ม ได้อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกัน
ในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. กระตุ้นให้เด็กท�าตาม 
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และ

วางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อยๆ จนครบ 4 ชั้น
4. ท�าซ�้าหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้

ได้เอง หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย
5. หากเด็กต่อได้ 4 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 4 ชั้น

วัสดุใช้แทนได้: กล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

19-24

(1ปี 7เดือน 
- 

2ปี)

62

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกวัตถุตามค�าสั่ง
(ตัวเลือก 4 ชนิด) (RL)
อุปกรณ์: ของเล่นเด็ก เช่น 
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ ถ้วย

1. วางของเล่นทั้ง 4 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็กในระยะ
ที่เด็กหยิบถึง

2. ถามเด็กทีละชนิดว่า “อันไหนตุ๊กตา” “อัน
ไหนบอล” “อันไหนรถ” “อันไหนถ้วย” ถ้า
เดก็หยบิของเล่นออกมา ให้ผูป้ระเมนิน�าของ
เล่นกลับไปวางที่เดิมแล้วจึงถามชนิดต่อไป 
จนครบ 4 ชนิด

ผ่าน: เด็กสำมำรถหยิบ/ชี้ของเล่นได้ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด

1. วางของเล่นท่ีเดก็คุน้เคย 2 ชิน้ กระตุน้ให้เดก็มอง แล้วบอก
ชื่อของเล่นทีละชิ้น

2. บอกให้เดก็หยบิของเล่นทีละชิน้ ถ้าเดก็หยบิไม่ถกูให้จบัมอื
เด็กหยิบพร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้นซ�้า

3. ฝึกจนเด็กสามารถท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้องและเพิ่มของเล่น
ทีละชิ้นจนครบทั้ง 4 ชิ้น

4. เมื่อท�าได้แล้วให้ฝึกกับวัตถุหลากหลายมากขึ้น เช่น 
เครื่องดนตรี หนังสือนิทาน 

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

63

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนค�าพดูทีเ่ป็นวลีประกอบ
ด้วยค�า 2 ค�าขึ้นไป (EL)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถพูด 
2 ค�าขึน้ไป (ไม่ใช่ 2 พยางค์) ต่อกันได้หรอืไม่ หรอื
ขณะเล่นกบัเดก็ พยายามให้เด็กเลียนค�าพูดที่
เป็นวลี 2 ค�าขึ้นไป เช่น อาบน�้า ร้องเพลง 
อ่านหนังสือ เล่านิทาน

ผ่าน: เด็กเลียนค�ำพูดที่เป็นวลี 2 ค�ำ ขึ้นไปได้เอง เช่น 
อำบน�้ำ ร้องเพลง อ่ำนหนังสือ เล่ำนิทำน

1. พูดค�า 2 ค�า ให้เด็กฟังบ่อยๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็กพูด
ได้ทีละค�า ให้พดูขยายค�าพดูเดก็เป็น 2 ค�า เช่น เดก็พดู “ไป” 
พ่อแม่ ผู้ปกครองพดูว่า “ไปนอน”  “อ่านหนงัสอื” 

2. ร้องเพลงเด็กท่ีใช้ค�าพูดง่ายๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ พร้อมท�า
ท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้เดก็ร้องต่อ เช่น “จบั... (ปดู�า) 
ขย�า… (ปูนา)”

3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือก�าลังกระท�า
อยู่ วิธีพูดให้พูดชัดๆ ช้าๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตาม
ในระหว่างชีวิตประจ�าวัน เช่น ระหว่างอาบน�้า ระหว่าง
ทานข้าว การดูรูปภาพประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน



34  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

19-24

(1ปี 7เดือน 
- 

2ปี)

64

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
(PS)

วัตถุประสงค์: ฝกให้มีมำรยำท
และมีวินัย

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กสามารถใช้
ช้อนตักอาหารกินเองได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กใช้ช้อนตักกินอำหำรได้ โดยอำจหกได้เล็กน้อย 
(ในกรณีที่เด็กรับประทำนข้ำวเหนียวเป็นหลัก ให้เด็ก
ทดสอบกำรใช้ช้อนตักอำหำร)

เริ่มจากล้างมือเด็กให้สะอาด จับมือเด็กถือช้อนและตกัอาหาร
ใส่ปากเด็ก ควรฝึกอย่างสม�่าเสมอในระหว่างการรับประทาน
อาหาร ค่อยๆลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถตักอาหาร
ใส่ปากได้เอง

25-29

(2ปี 1เดือน 
- 

2ปี 5เดือน)

65

ผ่าน
ไม่ผ่าน

กระโดดเท้าพ้นพืน้ทัง้ 2 ข้าง
(GM)

กระโดดให้เด็กดู แล ้วบอกให้เด็กท�าตาม 
โดยอาจช่วยจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง

ผ่าน: เด็กสำมำรถกระโดดได้เอง อำจไม่ต้องยกเท้ำพ้น
พื้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้ำง

1. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดลงจากบันไดขั้นที่
ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ

2. หลังจากนั้นให้เริ่มฝึกกระโดดที่พื้นโดยการจับมือทั้ง 2 ข้าง
ของเด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับเด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด 
ฝึกหลายๆ ครั้ง จนเด็กมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดด
เล่นเอง

3. ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการกระโดด

66

ผ่าน
ไม่ผ่าน

แก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้
เครื่องมือด้วยตัวเอง (FM)

วัตถุประสงค์: รู้จักดัดแปลงกำร
แก้ปัญหำ

ถามจากพ่อแม่ ผู ้ปกครองว่าเด็กสามารถ
แก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือได้
หรือไม่ เช่น เวลาเด็กหยิบของไม่ถึงเด็กท�า
อย่างไร - ใช้ไม้เขี่ย ใช้เก้าอี้ปนไปหยิบของ 
เป็นต้น

ผ่าน: เด็กสำมำรถแก้ปัญหำง่ำยๆ ด้วยตัวเอง โดยใช้
เครื่องมือ

1. ให้โอกาสเดก็แก้ปัญหาอืน่ๆ ด้วยตนเอง เช่น น�าไม้เขีย่ของ
ใต้เตียง ใต้โต๊ะออกมาหรือเล่นเกมอื่นๆ ที่ฝึกการแก้ไข
ปัญหา หรือเอาเก้าอี้มาต่อเพื่อหยิบของที่อยู่สูง

2. ถ้าท�าไม่ได้ ให้สอนวิธีการแก้ปัญหา โดยการท�าให้เด็กดูใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อจะกินขนมรู้จักตัดถุงขนม โดย
ขณะฝึกให้ดูแลฝึกสอนในเรื่องความปลอดภัย
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

25-29

(2ปี 1เดือน 
- 

2ปี 5เดือน)

67

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ชี้อวัยวะ 7 ส่วน (RL) 1. ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อนว่า เดก็รู้จกัอวยัวะ
ของร่างกายส่วนไหนบ้าง

2. ถามเด็กว่า “…อยู่ไหน” โดยถาม 8 ส่วน

ผ่าน: เด็กสำมำรถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง 7 ใน 8 ส่วน

1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ผู้ปกครองให้เด็กดู
2. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กท�าตาม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง
3. ถ ้าเด็กชี้ไม ่ได ้ให ้จับมือเด็กชี้ให ้ถูกต้อง และลดการ

ช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถชี้ได้เองโดยอาจใช้เพลงเข้ามา
ประกอบในการท�ากิจกรรม 

68

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดตอบรับและปฏิเสธได้
(EL)

1. ถามค�าถามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น 
เอานมไหม อ่านหนังสือไหม ร้องเพลงไหม 
ฟังนทิานไหม 

2. ถามเด็ก 3-4 ค�าถาม จนแน่ใจว่าเด็กรู้จักความ
แตกต่างของค�าตอบรับและปฏิเสธ หรือถ้าเด็ก
ไม่ยอมตอบ ให้ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า เดก็
สามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสำมำรถพูดตอบรับและปฏิเสธได้ เช่น ได้ค่ะ 
ไม่ครับ

1. พูดคุย เล่าเรื่องเกี่ยวกับการตอบรับหรือปฏิเสธร่วมกับเด็ก
เพือ่ให้เดก็เข้าใจ เช่น หากเดก็ไม่ต้องการ ให้ตอบว่า ไม่ครบั 
ไม่เอาค่ะ

2. ถามค�าถามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น เอานมไหม 
เล่นรถไหม อ่านหนังสือไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม 
กระตุ้นให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธค�าชวนต่างๆ ข้างต้น 
รอจนแน่ใจว่าเด็กตอบรับหรือปฏิเสธค�าชวนต่างๆ จึงตอบ
สนองสิง่ทีเ่ดก็ต้องการ ถ้าเดก็ตอบไม่ได้ ให้ตอบน�าและถาม
เด็กซ�้า  
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ผ่าน
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ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS) ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กสามารถ
ล้างมือและเช็ดมือได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เด็กสำมำรถล้ำงมือและเช็ดมือได้เอง (โดยผู้ใหญ่
อำจจะช่วยหยิบอุปกรณ์ เปดก๊อกน�้ำ หรือรำดน�้ำให้)

พาเด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง โดยท�าให้ดูเป็น
ตวัอย่างแล้วช่วยจับมอืเด็กท�าตามขัน้ตอนต่อไปนี ้เปดก๊อกน�า้
หรือตักน�้าใส่ขัน แล้วหยิบสบู่ เอาน�้าราดที่มือและสบู่ ฟอกสบู่
ให้เกิดฟอง แล้ววางสบู่ไว้ท่ีเดิม ถูมือท่ีฟอกสบู่ให้ท่ัวแล้ว
ล้างมือด้วยน�้าเปล่าจนสะอาด น�าผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง 
ลดการช่วยเหลือลงทีละ ขั้นตอนจนเด็กล้างและเช็ดมือได้เอง



36  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

36  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

30

(2ปี 6เดอืน)
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กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไป
ข้างหน้าได้ (GM) 
อุปกรณ์:  เชือก

1. ขงึเชอืกเป็นเส้นตรงบนพืน้ 
2. กระโดดข้ามเชือกท่ีวางอยู่บนพื้นให้เด็กดู และ

บอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถกระโดดข้ำมเชือกได้ โดยเท้ำไม่ต้องลงพื้น
พร้อมกัน

1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู
2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดมาจากบันไดขั้นที่ติดกับ

พื้นหรือจากพื้นต่างระดับ
3. กระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู
4. ยนืหันหน้าเข้าหาเดก็โดยวางเชอืกคัน่กลาง และจบัมอืเดก็พยงุไว้ 

ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึกบ่อยๆ จนเด็กมั่นใจและ
สามารถกระโดดข้ามเชอืกได้เอง

5. พ่อแม่ ผูป้กครอง อสม. ควรระมัดระวงัในระหว่างการกระโดด
วัสดุท่ีใช้แทนได้: ริบบิ้น เชือกฟาง ใช้ไม้ขีดเส้นตรงบนพื้นดิน 
หรือใช้ถ่านขีดเส้นตรงบนพื้น
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ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ 
โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  
(GM)
อุปกรณ์: ลูกบอลยางบีบ

ขว้างลกูบอลยางบบีให้เด็กดู โดยจับลูกบอลด้วยมอื
ข้างเดียวยกขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง แล้ว
ขว้างลูกบอลยางบีบไปข้างหน้าและบอกให้เด็กท�า
ตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถขว้ำงลกูบอลได้โดยยกมอืข้ึนเหนอืศรีษะไป
ทำงด้ำนหลังแล้วขว้ำงลูกบอลไปข้ำงหน้ำ

1. ขว้างลูกบอลให้เด็กดูโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง
แล้วขว้างลูกบอลไปข้างหน้า 

2. จดัเดก็ยนืในท่าทีม่ัน่คง จบัมอืเดก็ข้างทีถ่นดัถอืลกูบอล แล้วยก
ลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง เอี้ยวตัวเล็กน้อย
แล้วขว้างลูกบอลออกไป

3. เมือ่เดก็เริม่ท�าได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กขว้างลกูบอลได้เอง
4. เล่นขว้างลูกบอลกับเด็กบ่อยๆ
ของเล่นที่ใช้แทนได้: ลูกบอลขนาดเล็กชนิดอื่นๆ เช่น ลูกเทนนิส
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ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM)
อุปกรณ์: ก้อนไม้ส่ีเหล่ียม
ลูกบาศก์ 8 ก้อน
 

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่านัง่ทีถ่นดัทีจ่ะต่อก้อนไม้ได้ 
2. วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก กระตุ้นให้

เด็กต่อก้อนไม้เป็นหอสูง หรือท�าให้เด็กดูก่อน
ได้

ผ่าน: เด็กสำมำรถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้มจ�ำนวน 8 ก้อน 1 ใน 
3 ครั้ง

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้กล่องสบู่ วางต่อกันใน
แนวตั้งให้เด็กดู 

2. กระตุ้นให้เด็กท�าตาม 
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง

ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อยๆ จนครบ 8 ชั้น
4. ท�าซ�า้หลายครัง้และลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็ต่อก้อนไม้ได้เอง 

หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย
วัสดุที่ใช้แทนได้: กล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   37

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

30

(2ปี 6เดอืน)
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ย่ืนวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 
ตามค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1) 
(FM) 

อุปกรณ์: ชุดก้อนไม้สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ 3 ก้อน

1. วางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ก้อน ตรงหน้า
เด็ก

2. แบมือไปตรงหน้าเด็กแล้วพูดว่า “หยิบก้อนไม้
ให้ครู 1 ก้อน”

3. น�าก้อนไม้กลับไปวางที่เดิม แล้วสั่งซ�้าว่า “หยิบ
ก้อนไม้ให้ครู 1 ก้อน”

ผ่าน: เด็กสำมำรถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน 1 ก้อน ได้ทั้ง 2 ครั้ง 
โดยไม่พยำยำมจะหยิบส่งให้อีก

1. วางวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นตรงหน้าเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และ
พูดว่า “หยิบช้อนให้แม่ 1 คัน” 

2. ถ้าเด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่า “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้
เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม  

3. เปลีย่นวตัถใุห้หลากหลายขึน้ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และควร
สอนอย่างสม�่าเสมอ ในสถานการณ์อื่นๆ ด้วย

วัสดุที่ใช้แทนได้: กล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
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สนใจฟังนิทานได้นาน 
5 นาที (RL)
อุปกรณ์: หนังสือนิทาน
ส�าหรับเด็กท่ีมีรูปภาพและค�า
อ ธิ บ า ยป ร ะกอบหน ้ า ล ะ
ประมาณ 20-30 ค�า และอ่าน
จบใน 5 นาที
วัตถุประสงค์:
ส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนภำษำและจินตนำกำร

ชวนเด็กมองที่หนังสือแล้วอ่านให้เด็กฟัง หรือ 
สอบถามจากผู้ปกครองว่าเด็กสามารถสนใจฟัง
นิทานได้นานถึง 5 นาที หรือไม่ 

ผ่าน: เด็กสำมำรถสนใจฟัง มองตำม พูดตำม และ/หรือ พูด
โต้ตอบตำมเรื่องรำวในหนังสือนิทำนที่มีควำมยำวประมำณ 
5 นำที อย่ำงต่อเนื่อง

1. อ่านนิทานสั้นๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยน�้าเสียงที่สนุกสนาน 
2. ให้เด็กดูรูปภาพ และแต่งเร่ืองเล่าจากรูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ 

เช่น “กระต่ายน้อยมีขนสีขาวมีหูยาวๆ กระโดดได้ไกล และวิ่ง
ได้เร็ว”   

3. ในระยะแรกใช้นิทานสั้นๆ ท่ีใช้เวลา 2-3 นาที ต่อเร่ืองก่อน 
ต่อไปจึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลาประมาณ 
5 นาที

หนังสือที่ใช้แทนได้: หนังสือนิทานส�าหรับเด็ก
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วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ 
“ข้างใต้” ตามค�าสั่งได้ (RL)
อุปกรณ์: ก้อนไม้ส่ีเหลี่ยม
ลูกบาศก์ 1 ก้อน

ส่งก้อนไม้ให้เดก็แล้วพดูว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้างบน...
(เก้าอี้/โต๊ะ)”“วางก้อนไม้ไว้ข้างใต้....(เก้าอี้/โต๊ะ)” 
สั่ง 3 ครั้งโดยสลับค�าสั่งบน/ใต้ทุกครั้ง 

ผ่าน: เด็กสำมำรถวำงก้อนไม้ไว้ข้ำงบนและข้ำงใต้ได้ถกู 2 ใน 
3 ครั้ง

1. วางของเล่น เช่น บอล ไว้ที่ต�าแหน่ง “ข้างบน” แล้วบอกเด็กว่า 
“บอลอยู่ข้างบนโต๊ะ”

2. สัง่ให้เดก็ หยบิของเล่นอกีชิน้หนึง่มาวางไว้ข้างบนโต๊ะถ้าเดก็ท�า
ไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�า

3. ท�าซ�้าโดยเปลี่ยนเป็นต�าแหน่ง “ข้างใต้” 
4. ฝึกเพิ่มต�าแหน่ง อื่นๆ เช่น ข้างๆ ข้างใน ข้างนอก ข้างหน้า 

ข้างหลัง (ใช้ค�าที่สื่อสารในภาษาตามท้องถิ่นในบริบทที่เด็กพูด
ในครอบครัว)

วัสดุที่ใช้แทนได้: กล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   37



38  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

30

(2ปี 6เดอืน)

76

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พดูตดิต่อกนั 2 ค�าขึน้ไปอย่างมี
ความหมายโดยใช้ค�ากริยาได้
ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา 
(EL)
อุปกรณ์: ตุ๊กตาผ้า

จับตุ๊กตาท�ากริยาต่างๆ เช่น นั่ง เดิน นอน วิ่ง แล้ว
ถามเด็กว่า ตุ๊กตาท�าอะไร หรือสังเกตขณะประเมิน
ทักษะข้ออื่น 

ผ่าน: เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมโดยใช้วลี 2 ค�ำ ขึ้นไปที่ใช้ค�ำ
กริยำได้ถูกต้อง เช่น “ตุ๊กตำ/น้อง นั่ง” “ตุ๊กตำ/น้อง วิ่ง” 
“ตำนอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ”

ฝึกให้เดก็พดูตามสถานการณ์จริง เช่น ขณะรบัประทานอาหารถาม
เดก็ว่า “หนูก�าลงัท�าอะไร” รอให้เด็กตอบ “กนิข้าว” หรือ ขณะอ่าน
หนงัสือ ถามเกีย่วกบัรปูภาพในหนงัสือ เช่น ชีไ้ปทีรู่ปแมว แล้วถาม
ว่า “แมวท�าอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมวว่ิง” ถ้าเด็กตอบไม่ได้ 
ให้ช่วยตอบน�าและถามซ�า้ เพือ่ให้เดก็ตอบเองฝึกในสถานการณ์อืน่ๆ 
โดยเด็กต้องใช้วล ี2 ค�าข้ึนไป ท่ีใช้ค�ากริยาได้ถกูต้อง เช่น ให้ตอบจาก
บตัรภาพค�ากรยิา ได้แก่ อาบน�า้ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น
ของเล่นที่ใช้แทนได้: ตุ๊กตาคนหรือตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน

77
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้องเพลงได้บางค�าหรือร้องเพลง
คลอตามท�านอง (PS)

1. ให้พ่อแม่ ผูป้กครองชวนเดก็ร้องเพลงทีเ่ดก็คุน้เคย 
2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลง ให้ถามจากพ่อแม่ 

ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลงบางค�าหรือ
พูดค�าคล้องจองได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสำมำรถร้องเพลงตำมพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ 
โดยอำจร้องชัดแค่บำงค�ำ หรือคลอตำมท�ำนอง

1. ร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง โดยออกเสียงและท�านองที่ชัดเจน 
แล้วชวนให้เดก็ร้องตาม

2. ร้องเพลงเดมิซ�า้บ่อยๆ เพือ่ให้เดก็คุน้เคย จ�าได้ และกระตุน้ให้เด็ก
ร้องตาม หรอืเว้นเพือ่ให้เดก็ร้องต่อเป็นช่วงๆ

3. เม่ือเด็กเริ่มร้องเพลงเองได้ ให้ร้องตามเด็ก เลือกเปดเพลงที่มี
เนือ้หาเหมาะสมกบัเดก็ และร้องเพลงต่างๆ ร่วมกบัเดก็พร้อมทัง้
ท�าท่าประกอบ

78

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เดก็รูจั้กรอให้ถงึรอบของตนเอง
ในการเล่นโดยมผีูใ้หญ่คอยบอก 
(PS)
อปุกรณ์: 1. ก้อนไม้ 4 ก้อน
2. ถ้วยส�าหรับใส่ก้อนไม้ 1 ใบ

วัตถุประสงค์: รู้จักมีวินัยและอดทน

1. ถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 2 ก้อน
2. วางถ้วยตรงหน้าเด็กและพูดว่า “เราจะผลัดกันใส่

ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ครใูส่ก่อน ต่อไปหนเูอาใส่ ”
3. สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็ก

ผ่าน: เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองเมื่อบอกให้รอ

1. ผลดักันเล่นกบัเดก็ จนเดก็คุ้นเคยก่อน
2. ฝึกให้เดก็เล่นเป็นกลุม่ด้วยกนัโดยมพ่ีอแม่ ผู้ปกครองบอกเดก็ เช่น 

“..(ช่ือเดก็)..เอาห่วงใส่หลกั” “แล้วรอก่อนนะ”
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองบอกให้เดก็คนต่อไปเอาห่วงใส่หลกั ถ้าเดก็รอไม่ได้ 

ให้เตือนทกุคร้ังจนเดก็รอได้เอง
4. ฝึกเล่นเกมอย่างอ่ืน เช่น ร้องเพลง/นับเลขพร้อมกันก่อนแล้วค่อยกนิ

ขนม หรือในสถานการณ์อย่างอ่ืนท่ีต้องมกีารรอให้ถึงรอบของตนเอง
กบัเดก็ เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าแถวรอจ่ายเงินเวลาซ้ือของ   

วัสดุท่ีใช้แทนได้: ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/จาน และของเล่นต่างๆ
ที่มีในบ้าน

ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา 

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

31-36

(2ปี 7เดือน
-

3ปี)

79

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM) แสดงวธีิยนืขาเดยีวให้เดก็ดู แล้วบอกให้เดก็ยนื
ขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ประเมิน 
3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขำเดียวได้นำน 1 วินำทีอย่ำงน้อย 1 ใน
3 ครั้ง

1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู
2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�าตามเมื่อเด็กยืนได้ 

เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว
4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ ค่อยๆ ปล่อยมือให้

เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่ง
โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน

80

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนแบบลากเส้นเป็นวงต่อ
เนื่องกัน (FM)

อุปกรณ์: 
1. ดินสอ
2. กระดาษ

1. ลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่งให้เดก็ดพูร้อมกบัพดู
ว่า “ลากเส้นเป็นวง”

2. ยืน่ดนิสอและกระดาษ แล้วบอกให้เดก็ท�าตาม 

ผ่าน: เด็กสำมำรถลำกเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้

ตัวอย่ำง เส้นวงต่อเนื่อง

1. น�าดนิสอมาลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่งกนัให้เดก็ดเูป็นตวัอย่าง
2. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “(ชื่อเด็ก) ลากเส้นแบบนี้”
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง
4. เมื่อเด็กเริ่มท�าเองได้ปล่อยให้เด็กท�าเอง โดยใช้สีท่ี

แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก 



40  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

31-36

(2ปี 7เดือน
-

3ปี)

81

ผ่าน
ไม่ผ่าน

น�าวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้
ได้ตามค�าสั่ง (RL)

อุปกรณ์: วัตถุที่เด็กรู้จัก 
6 ชนิด เช่น แปรงสีฟัน หวี
ช้อน ถ้วย ตุ๊กตาผ้า บอล

1. น�าวัตถุทั้ง 6 ชนิด วางไว้ในที่ต่างๆ ในห้อง 
โดยให้อยู่ห่างจากตัวเด็กประมาณ 3 เมตร

2. สั่งให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น แปรงสีฟัน
และหวีมาให้ (ครั้งที่ 1) 

3. น�าวัตถุทั้ง 2 ชนิด กลับไปวางไว้ในต�าแหน่ง
ใหม่

4. ท�าซ�้าในข้อ  2 และ 3 อีก 2 ครั้ง
หมายเหตุ: หากคําสั่งแรกไมผานอาจใหเด็ก
หยิบวัตถุชนิดอื่น แตใหทดสอบซํ้า 3 ครั้ง ใน
วัตถุชนิดนั้น
ผ่าน: เด็กสำมำรถน�ำวัตถุ 2 ชนิดมำให้ได้ถูกต้อง
อย่ำงน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดยออกค�าสั่งให้เด็กหยิบของใน
ห้องมาให้ทลีะ 2 ชนดิ เช่น หยบิแปรงสีฟัน และยาสฟัีน เส้ือ
และกางเกง ถ้าเดก็หยบิไม่ถกู ให้ชีบ้อกหรอืจงูมอืเดก็พาไป
หยบิของ เมือ่เดก็ท�าได้แล้ว ให้เปลีย่นค�าส่ังเป็นหยบิของใช้
อื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองจัดเกบ็ของให้เป็นระเบียบและอยูท่ี่ประจ�า
ทุกครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ

3. เมื่อเด็กท�าได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนท่ีจะท�ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ�าวัน เช่น ก่อนอาบน�้า หยิบผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าก่อน
ไปโรงเรียนหยิบกระเปา รองเท้า ฝึกการเก็บของให้เป็น
ระเบียบเข้าที่เดิมทุกครั้งที่น�าของออกมาใช้ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

82

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดติดต่อกัน 3-4 ค�าได้
อย่างน้อย 4 ความหมาย 
(EL)

สังเกตหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็ก
สามารถพูด 3-4 ค�า (ไม่ใช่ 3-4 พยางค์) ต่อ
กันได้หรือไม่ เช่น 
- บอกการให้
- บอกความต้องการ
- บอกปฏิเสธ
- แสดงความคิดเห็น

ผ่าน: เด็กพูดประโยคหรือวลีที่เป็นค�ำ 3-4 ค�ำ
อย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย

1. พูดค�า 3-4 ค�า ให้เด็กฟังบ่อยๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็ก
พูดได้ทีละค�าหรือ 2 ค�า ให้พูดขยายค�าพูดเด็กเป็น 3-4 ค�า 
เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดว่า“ไปหาแม่” 
“ไปกินข้าว” 

2. ร้องเพลงเดก็ทีใ่ช้ค�าพูดง่ายๆ ให้เดก็ฟังบ่อยๆ พร้อมท�าท่า
ทางตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ...(ปูด�า) 
ขย�า...(ปูนา)”

3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือก�าลังท�า
กจิกรรมอยู ่วธิพีดูให้พดูช้าๆ ชดัๆ มจีงัหวะหยดุเพือ่ให้เดก็
พูดตามในระหว่างชีวิตประจ�าวัน เช่น ระหว่างอาบน�้า 
ระหว่างทานข้าว การดรูปูภาพประกอบ อ่านหนงัสอืร่วมกนั
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

31-36

(2ปี 7เดือน
-

3ปี)

83

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใส่กางเกงได้เอง (PS) ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กสามารถใส่
กางเกงเอวยางยืดได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เดก็ใส่กำงเกงเอวยำงยดืได้เองโดยไม่ต้องช่วย และ
ไม่จ�ำเป็นต้องถูกด้ำน

เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้
1. สอนให้เด็กรู้จักด้านนอกและด้านใน ด้านหน้าและด้านหลัง 
   ของกางเกง
2. จัดให้เด็กนั่ง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอบกางเกง และดึง
  ขอบกางเกงออกให้กว้าง สอดขาเข้าไปในกางเกงทีละข้าง
   จนชายกางเกงพ้นข้อเท้า
3. ให้เด็กยืนขึ้น จับมือเด็กดึงขอบกางเกงให้ถึงระดับเอว
4. ถ้าเด็กเริ่มท�าได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและ
    ปล่อยให้เด็กท�าเอง

37-41

(3ปี 1เดือน
-

3ปี 5เดือน

84

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM) แสดงวธีิยนืขาเดยีวให้เดก็ดู แล้วบอกให้เดก็ยืน
ขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ประเมิน 3 
ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขำเดียวได้นำน 3 วินำทีอย่ำงน้อย 1 ใน 
3 ครั้ง

1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู 
2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�าตาม เมื่อเด็กยืนได้

เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว 
4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ค่อยๆ ปล่อยมือให้

เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่ง
โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน



42  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

37-41

(3ปี 1เดือน
-

3ปี 5เดือน

85

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลียนแบบวาดรูปวงกลม
(FM)

อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
5 ซม. ให้เด็กดูและพูดว่า “ครูวาดรูปวงกลม” 
และให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถวำดรูปวงกลมโดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้ำ 
และเส้นที่มำเชื่อมต่อซ้อนกันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่ำงน้อย
1 ใน 3 ครั้ง 

1. สอนให้เด็กวาดวงกลมโดยเร่ิมจากจุดท่ีก�าหนดให้และกลับ
มาสิ้นสุดที่จุดก�าหนดเดิม พร้อมออกเสียง โดยวาดเป็น
วงกลมจากช้าไปเร็วพร้อมออกเสียง “วงกลม..หยุด”ยกมือ
ขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าใจค�าว่า หยุด

2. จับมือเด็กวาดวงกลมและยกมือเด็กขึ้นเมื่อออกเสียง 
“วงกลม....หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับค�าว่า หยุด

3. เมื่อเด็กท�าได้ดีขึ้นค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถ
หยุดได้เองเมื่อลากเส้นมาถึงจุดสิ้นสุด
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องได้ 2 
กริยากับวัตถุ 2 ชนิด (RL)

อุปกรณ์: ของเล่น เช่น 
หวี ตุ๊กตาผ้า บอล ช้อน

1. วางวตัถุ 4 ชนดิ ตรงหน้าเดก็ในระยะทีเ่ด็ก
หยบิได้แล้วพดูกบัเดก็ เช่น “หยบิหวใีห้ครแูล้ว
ชีตุ้ก๊ตาซ”ิ

2. วางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่
3. กรณีที่เด็กไม่ผ่านค�าสั่งแรกให้เปลี่ยนเป็น

ค�าสั่งอื่นได้อีก 2 ค�าสั่ง โดยอาจเปลี่ยนกริยา
หรือวัตถุได้ 

ผ่าน: เด็กสำมำรถท�ำตำมค�ำสั่งต่อเนื่องได้อย่ำงน้อย
1 ใน 3 ครั้ง

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดยออกค�าส่ังเน้นค�าท่ีเป็นช่ือ
สิ่งของและการกระท�า เช่น ขณะอาบน�้า “เอาเสื้อใส่ตะกร้า
แล้วหยบิผ้าเชด็ตวัมา” /ขณะแต่งตวั “ใส่กางเกงแล้วไปหวี
ผม” /ขณะรับประทานอาหาร “เก็บจานแล้วเอาผ้าไปเช็ด
โต๊ะ”

2. ถ้าเดก็ท�าได้เพยีงค�าสัง่เดยีว ให้ชีไ้ปทีส่ิง่ของทีไ่ม่ได้ท�าแล้ว
สัง่ซ�า้ หรอืพดูกระตุน้เตอืนความจ�าเดก็ เช่น “ต่อไปท�าอะไร
อีกนะ?” หรือ “เมื่อกี้สั่งอะไรอีกนะ?” ฝึกซ�้าๆ จนเด็ก
สามารถท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   43

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

37-41

(3ปี 1เดือน
-

3ปี 5เดือน)
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ถามค�าถามได้ 4 แบบ เช่น
ใคร อะไร ทีไ่หน ท�าไม (EL)

1. สังเกตขณะเด็กเล่นของเล่นหรือประเมิน
ทักษะอื่น

2. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กเคยถาม
ค�าถาม “ใคร” “อะไร” “ทีไ่หน” “ท�าไม” หรอื
ไม่ 

ผ่าน: เด็กสำมำรถใช้ค�ำถำม ถำมต่ำงกัน 4 แบบ

1. ตัง้ค�าถามให้เดก็ตอบบ่อยๆ เช่น “นีอ่ะไร” “ร้องเพลงอะไร” 
“หนังสืออยู่ที่ไหน” “ท�าไมต้องไป” ในชีวิตประจ�าวัน

2. เมื่อเด็กถาม ให้ตอบเด็กทุกครั้งด้วยความเอาใจใส่ และ
พูดคุยกับเด็กในเรื่องที่เด็กถาม

3. อ่านนทิานให้เดก็ฟัง ต้ังค�าถามจากเนือ้เรือ่งในนทิานให้เดก็
ตอบ และกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้ถาม พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็น
ผู้ตอบบ้าง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน 

ท�าตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่ม
ได้โดยมีผู้ใหญ่แนะน�า (PS)

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมให้มีวินัย
และเคำรพกติกำสังคม

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่าเด็กสามารถเล่น
เป็นกลุ่มได้หรือไม่ เช่น รีรีข้าวสาร งูกินหาง 

ผ่าน: เด็กสำมำรถเล่นในกลุ่มตำมกฎโดยไม่ต้องแนะน�ำ
เป็นรำยบุคคล

1. ร่วมเล่นเกมง่ายๆ กับเด็กเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ เช่น เล่น
ซ่อนหา มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร งูกินหาง วิ่งแข่ง เป็นต้น 
โดยตั้งกฎกติการ่วมกัน และส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อน 
โดยคอยดูแลขณะก�าลังเล่น

2. ถ้าเดก็ยงัไม่สามารถเล่นตามกฎกตกิาได้ ให้คอยก�ากบัเด็ก
จนเล่นตามกฎกติกาได้เอง

3. ฝึกเด็กให้รู้จักแพ้ชนะในเกมต่างๆ เช่น วิ่งแข่ง เป็นต้น 
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ช่วยท�างานขั้นตอนเดียว
ได้เอง (PS)

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมควำม
ภำคภูมิใจ

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กสามารถช่วย
ท�างานง่ายๆ เช่น ยกของ เก็บของ ได้เอง 
โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องช่วยได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสำมำรถช่วยท�ำงำนขั้นตอนเดียวได้เอง

ชวนให้เด็กท�างานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้างจาน 
กวาดบ้าน ช่วยเก็บเส้ือผ้า หยิบของ ฝึกทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 
เพื่อให้เด็กสามารถท�างานบ้านง่ายๆ ได้



44  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

44  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

42

(3ปี 6เดอืน)

90

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM) แสดงวธีิยนืขาเดยีวให้เดก็ดู แล้วบอกให้เดก็ยืน
ขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ประเมิน 3 
ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขำเดียวได้นำน 5 วินำที อย่ำงน้อย 
1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู 
2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหน่ึงขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�าตาม เมื่อเด็กยืนได้ให้

เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว 
4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ค่อยๆ ปล่อยมือให้

เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่ง
โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน

91

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้แขนรับลูกบอลได้ (GM)

อุปกรณ์: ลูกบอลขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.

 

1. ยืนห่างจากเด็ก 2 เมตร
2. บอกให้เด็กยื่นแขนออกมารับลูกบอล แล้ว

โยนลูกบอลไปที่เด็ก

ผ่าน: เด็กสำมำรถยื่นแขนมำรับและถือลูกบอลไว้ได้
1 ใน 3 ครั้ง

1. จับมอืเดก็รับลกูบอลโดยหงายมอื งอข้อศอก ใช้แขนโอบรับ
ลูกบอล

2. ลดการช่วยเหลอืลงจากจับมอืเป็นจับแขนจนเดก็รับลกูบอล
ได้เอง

3. เพิ่มระยะห่างที่จะรับลูกบอลเป็น 1–2 เมตร เล่นโยนลูกโปง
หรือตุ๊กตาผ้ากับเด็ก โดยโยนลูกโปงหรือตุ๊กตาผ้าขึ้นไป
แล้วบอกให้เด็กรับให้ได้ เด็กก็จะรับลูกโปงได้ง่ายเพราะมี
เวลาเตรียมตัวนานก่อนที่ลูกโปงจะตกลงมาถึงท�าให้
สามารถปรับตัวและปรับการท�างานของมือกับตาได้ทัน

ของเล่นที่ใช้แทนได้: ลูกโปง ตุ๊กตาผ้า ผ้ามัดเป็นก้อน

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   45

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

42

(3ปี 6เดอืน)
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

แยกรูปทรงเรขาคณิตได้
3 แบบ (FM)
อปุกรณ์: รปูทรงเรขาคณิต 
ทีม่สีีเดียวกันท้ังหมด ได้แก่ 
1. รูปทรงวงกลม 3 ชิ้น
2. รูปทรงสามเหลี่ยม 3 ชิ้น
3. รูปทรงสีเ่หลีย่ม 3 ชิน้

1. วางรูปทรง ทัง้ 9 ชิน้คละกนัไว้ตรงหน้าเดก็
2. แสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู แล้วพูดว่า     

“ครูจะวางวงกลมไว้ด้วยกนั สีเ่หล่ียมไว้ด้วยกนั 
และสามเหลี่ยมไว้ด้วยกัน”

3. ยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็กว่า 
“ลองท�าเหมือนครูซิ”

ผ่าน: เด็กสำมำรถแยกรูปทรงได้ถูกต้องทั้งหมด

1. สอนให้เด็กรู้จัก รูปทรงวงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรง
สามเหลี่ยม 

2. วางจาน 3 ใบไว้ข้างหน้าเด็ก แยกรูปทรงทั้งสามรูปทรงไว้
ในจานอย่างละ 1 ชิ้น

3. บอกให้เด็กหยิบรูปทรงวงกลมใส่ในจานวงกลม ถ้าเด็กท�า
ไม่ได้ให้ชีไ้ปทีจ่านทีม่รูีปทรงวงกลม แล้วให้เดก็หยิบวงกลม
ใส่จาน

4. บอกเดก็ให้หยบิรปูทรงท่ีเหลอืใส่ในจานทีม่รีปูทรงเหมอืนกนั 
หากเดก็ท�าไม่ได้ ให้ชี้ไปที่จานที่มีรูปทรงนั้นๆ ให้เด็กหยิบ
รูปทรงใส่จาน จนครบทั้งหมด

5. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�าได้เอง
วัสดุที่ใช้แทนได้: สิ่งของในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
- รูปทรงวงกลม เช่น ส้ม
- รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง 
- รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบตองเป็นสามเหลี่ยม
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ประกอบช้ินส่วนของรูปภาพ
ที่ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ 
(FM)
อุปกรณ์: 
รปูภาพตดัออกเป็น 3 ชิน้ 1 รปู

วัตถุประสงค์: ฝกสมำธิ และ
สังเกตควำมเชื่อมโยง

ให้เดก็ดภูาพประกอบช้ินส่วนทีส่มบูรณ์ จากนัน้
แยกชิน้ส่วนของภาพออกจากกนัวางไว้ตรงหน้า
เดก็ แล้วบอกให้เด็กประกอบชิ้นส่วนของภาพ
เข้าด้วยกัน

ผ่าน: เด็กสำมำรถต่อชิ้นส่วนของภำพเข้ำด้วยกันได้เอง
ถูกต้องอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. วางรูปท่ีตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก และวางอีกภาพ
ต้นแบบไว้ ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 

2. แยกรูปภาพทั้ง 3 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้
กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

3. เพิม่ความยากโดยคละชิน้ส่วนของภาพท้ังหมด ช่วยกนักบั
เด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มท�าได้แล้วปล่อยให้
เด็กต่อภาพด้วยตนเอง

ของที่ใช้แทนได้: รูปภาพ รูปการ์ตูน ตัดชิ้นส่วนเป็น 3 ชิ้น

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



46  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
(FM)
อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ
3. กระดาษที่มีรูปวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1 นิว้

ยื่นกระดาษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดู พร้อมพูดว่า 
“นี่คือรูปวงกลม หนูลองวาดรูปวงกลมให้ดูซิ” 
พร้อมกับส่งดินสอให้เด็ก

ผ่าน: เด็กสำมำรถเขียนรูปวงกลมตำมแบบได้ โดยไม่มี
เหลี่ยม ไม่เว้ำ และเส้นที่มำเชื่อมต่อกันไม่เกิน 2 ซม.

1. วาดรปูวงกลมให้เดก็ดู
2. บอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม
3. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวาด
4. เมื่อเด็กเริ่มวาดรูปวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองวาดรูป

วงกลมลงในกระดาษ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดาษที่
พ่อแม่ ผู้ปกครองวาดให้เด็ก และบอกว่า “หนูลองวาดรูป
วงกลมแบบนี้ซิ”

95

ผ่าน
ไม่ผ่าน

วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้าง
หลังได้ตามค�าสั่ง (RL)

อปุกรณ์: 
1. ตุก๊ตาผ้า 1 ตวั
2. ก้อนไม้ส่ีเหลีย่มลูกบาศก์ 
   1 ก้อน

1. วางตุ๊กตาในท่านั่งตรงหน้าเด็ก
2. ส่งก้อนไม้ให้เด็กพูดว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้าง

หน้าตุ๊กตา” แล้วสั่งต่อไปว่า “วางก้อนไม้ไว้
ข้างหลังตุ๊กตา”

3. เก็บก้อนไม้ออก แล้วสั่งซ�้าอีก 2 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสำมำรถวำงได้ถูกต�ำแหน่ง ท้ังด้ำนหน้ำและ
ด้ำนหลังอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ครั้ง
หมายเหตุ: ห้ามช่วยเดก็ด้วยการท�าท่าทางประกอบ

1. ของเล่นหลายๆชนดิ ทีส่ามารถวางของข้างหน้าและข้างหลงั
ได้ เช่น  เก้าอี ้โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้ แสดงวธิใีห้เดก็ดูพร้อมอธบิาย 
และชวนให้ท�าตาม เช่น “ดซูก้ิอนไม้อยูห่น้าโต๊ะ ก้อนไม้อยู่
ข้างหลังโต๊ะ” ส่ังเดก็ “วางก้อนไม้ไว้ข้างหน้าโต๊ะ”

2. ถ้าเด็กไม่ท�าตามหรือท�าตามไม่ถูก ให้แสดงให้ดูซ�้า พร้อม
ท้ังช่วยจับมือเด็กท�าหรือชี้ พร้อมกับพูดเน้น “ข้างหน้า” 
และ “ข้างหลัง”

3. ขณะเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้าย ๆ กันไว้ข้างหน้า
1 ชิ้น และข้างหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถ
ที่อยู่ข้างหลังเก้าอี้ซิ”

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกจัดกลุ่มวัตถุตาม
ประเภทเสื้อผ้าได้ (RL)
อุปกรณ์: ชุดจัดประเภท
สิ่งของ
1. บตัรภาพสตัว์ 3 ชนดิ
2. บตัรภาพอาหาร 3 ชนดิ
3. บตัรภาพเสือ้ผ้า 3 ชนิด

วางวัตถุทั้งหมด 3 ประเภทคละกัน ลงตรงหน้า
เด็กแล้วพูดว่า “เลือกอันที่เป็นเสื้อผ้าส่งให้ครู” 
(ให้เด็กหยิบเพียง 3 ชิ้น)

ผ่าน: เด็กสำมำรถเลือกเสื้อผ้ำได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  
2 ใน 3 ชิ้น

1. วางเสื้อผ้าท้ังหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้รู้จักเสื้อผ้าทีละชิ้น 
เช่น “นี่คือเสื้อผ้า มีกางเกง เสื้อ ถุงเท้า ... ”

2. บอกให้เด็กเลือกเสื้อผ้าทีละชิ้นตามค�าสั่ง จนเด็กสามารถ
เลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น

3. น�าเส้ือผ้าไปรวมกับวัตถุประเภทอื่น โดยเริ่มจากให้เด็ก
เลือกวัตถุ 2 ประเภท เช่น เสื้อผ้าและสัตว์ เมื่อเด็กเลือก
ได้ถูกต้อง แล้วจึงเพิ่มประเภทวัตถุเป็น 2 และ 3 ประเภท

ของที่ใช้แทนได้: 
- รปูเส้ือผ้า/อาหาร/สตัว์ โดยวาดหรอืตดัมาจากหนงัสอื นติยาสาร  
  แผ่นพับ 
- สอนจากของจริง

97

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่าน
ไปใหม่ๆ ได้ (EL)

ถามเด็กว่า “ท�าอะไรเมื่อกี้นี้”

ผ่าน: เด็กสำมำรถเล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 นำที 
ที่ผ่ำนมำให้ผู ้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันฟัง ได้อย่ำงน้อย  
1 ครั้ง 

1. ถามค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบักจิวตัรประจ�าวนัทีเ่พ่ิงผ่านไป ชัว่ขณะ 
เช่น กนิข้าวเสร็จ ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน�า้ กนิขนม  
ดืม่นม ฯลฯ ทิง้ระยะเวลาสกัครูห่นึง่ แล้วถามเดก็ว่า “เม่ือกีห้นู
ไปท�าอะไรมาคะ”  

2. ถามถงึเหตุการณ์ทีผ่่านมาระยะเวลานานขึน้ แต่ไม่เกนิ 10 นาที 
บ่อยๆ และกระตุน้ให้เดก็ตอบ ถ้าเดก็ตอบไม่ได้ให้ตอบน�าหรอื
ท�าท่าทางประกอบและถามซ�า้

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



48  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” 
หรือ “ให้” ได้เอง  (EL)

วัตถุประสงค์: ฝึกมารยาทที่ดี
ทางสังคม

1. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า ถ้าเวลาที่เด็ก
ต้องการหรือได้รับของจากผู้อื่น เด็กจะพูด 
“ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้หรือไม่

2. ก่อนยืน่ของให้เดก็ รอดกูารตอบสนองว่าเดก็
พูด “ขอ” หรือไม่

3. เม่ือเดก็ได้รบัของแล้ว เดก็พดูค�าว่า “ขอบคณุ” 
หรือไม่

4. เม่ือเด็กมีของอยู่ในมือ สังเกตหรือถามจาก 
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กเคยพูดและให้ของ 
คนอื่นหรือไม่

ผ่าน: เด็กสำมำรถพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” 
ได้เอง 2 ใน 3 ควำมหมำย

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองท�าตัวอย่างการพูด “ขอ” “ขอบคุณ” 
“ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อย ๆ เช่น 
  1.1 พ่อแม่ ผูป้กครองพดูค�าว่า “ขอ......ให้แม่/พ่อนะจ๊ะ”           
       กับลูกก่อนเวลาที่จะเอาของเล่นหรือขนมจากมือลูก    
       โดยที่ไม่แย่งของจากมือเด็กก่อน 
  1.2 เมื่อเด็กยื่นของที่อยู่ในมือให้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
       พูดค�าว่า “ขอบใจจ๊ะ เป็นเด็กดีมากที่รู้จักแบ่งของ 
       ให้คนอื่น” 
  1.3 เวลาพ่อแม่ ผู้ปกครองมีขนมต้องการแบ่งให้ลูก 
       รับประทาน ให้พูดกับเด็กว่า “วันนี้แม่/พ่อซื้อขนม  
       มาด้วย จะแบ่งให้หนูและพี่ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ  
       กินด้วยกันหลายคนสนุกดี” 

2. สอนและกระตุ้นให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น 
  2.1 ฝึกลูกไม่ให้แย่งของ เช่น ก่อนจะให้ของ ให้เด็ก 
       แบมือแล้วพูด “ขอ” แล้วจึงให้ของกับเด็ก 
  2.2 ให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนให้ความ 
       ช่วยเหลือหรือให้ของ 
  2.3 ฝึกเด็กให้รู้จักการแบ่งปันและการให้ เช่น แบ่งขนม  
       ของเล่น ให้เพื่อนๆ หรือคนรอบข้าง แล้วบอกให้  
       เด็กพูดว่า “ให้” เวลาท�าขนมหรืออาหารให้ชวน 
       เด็กน�าอาหารเหล่านี้ไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน ชวนเด็ก 
       เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล เป็นต้น

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   49

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ไม่ผ่าน

บอกเพศของตนเองได้ 
ถูกต้อง (PS)

1. ถามเด็กว่า “หนูเป็นผู ้ชายหรือผู ้หญิง”        
ใช้เพศของเดก็ขึน้ต้นก่อน เพือ่หลกีเลีย่งการ
ที่เด็กพูดตามค�าสุดท้าย

2. เมื่อเด็กตอบแล้วให้ถามกลับไปกลับมา 
3 ครั้ง โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถาม 

ผ่าน: เด็กสำมำรถตอบถูกต้องทั้ง 2 ใน 3 ครั้ง

1. สอนให้เด็กรู้ความแตกต่างของเพศชายและหญิง จากการ
แต่งตัว ทรงผม

2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็น 
ผู้หญิง พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง

100

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใส่เส้ือผ่าหน้าได้เองโดยไม่
ต้องติดกระดุม (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กสามารถใส่
เสื้อผ่าหน้าได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เด็กสำมำรถใส่เสื้อผ่ำหน้ำได้โดยไม่ต้องติดกระดุม

1. ใส่เสื้อผ่าหน้าให้เด็กดู
2. น�าเสื้อผ่าหน้าคลุมไหล่ของเด็กไว้และจับมือขวาของเด็ก        

จับคอปกเสื้อด้านซ้ายยกขึ้น
3. ให้เด็กสอดแขนซ้ายเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย
4. จับมือซ้ายของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านขวา แล้วยกขึ้น
5. ให้เดก็สอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสือ้ด้านขวาเมือ่เดก็เริม่ท�าได้ 

ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถท�าได้เองทุกขั้นตอน

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน คัดกรอง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.



50  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

43-48

(3ปี 7เดือน 
- 

4ปี)

101

ผ่าน
ไม่ผ่าน

กระโดดขาเดียวได้อย่างน้อย 
2 ครั้ง (GM)

บอกให้เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า หรือ
กระโดดให้เด็กดูก่อนแล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถกระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำต่อเนื่อง
ได้อย่ำงน้อย 2 ครั้ง

1. กระโดดขาเดยีวให้เดก็ด ูแล้วบอกให้ท�าตาม
2. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้จับมอืเดก็ แล้วบอกให้เดก็ยนืทรงตวับนขา

ข้างหนึง่ และให้เดก็กระโดด เมือ่เด็กกระโดดได้แล้ว ให้ปล่อย
มอืและบอกให้เดก็กระโดดอยู่กบัท่ี 

3. ขยบัห่างจากตวัเดก็ 1 ก้าว แล้วบอกให้เดก็กระโดดมาหา 
เมือ่ท�าได้แล้วให้เพิม่ระยะห่างเป็น 2 ก้าว

4. ชวนเดก็เล่นกระโดดขาเดยีว ตามการละเล่นในแต่ละภาค เช่น 
เล่นตัง้เต เป็นต้น

5. พ่อแม่ ผู้ปกครอง อสม. ควรระมดัระวงัในระหว่างการกระโดด

102

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตดักระดาษรปูส่ีเหล่ียมจตัรัุส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิน้
(โดยใช้กรรไกรปลายมน) 
(FM)

อุปกรณ์:
1.  กรรไกรปลายมนส�าหรบัเดก็  
2. กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส     
   ขนาด 10 ซม. 

1. แสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออก
จากกันเป็น 2 ชิ้น ให้เด็กดู โดยตัดจากด้าน
หนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม

2. ยื่นกรรไกรให้กับมือข้างที่ถนัดของเด็ก และ
ยื่นกระดาษให้กับมืออีกข้างหนึ่ง พูดกับเด็ก
ว่า “หนูลองตัดกระดาษนี่ซิ” ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กใช้กรรไกรตัดกระดำษออกเป็น 2 ชิ้น โดยตัด
จำกด้ำนหนึง่ไปยงัอีกด้ำนหน่ึงทีอ่ยูต่รงข้ำม อย่ำงน้อย 
1 ใน 3 คร้ัง

1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�าตาม
2. ถ้าเด็กไม่สามารถท�าได้ สอนเด็กให้ใช้กรรไกรมือเดียวโดย

สอดนิ้วให้ถูกต้องและฝึกขยับนิ้ว 
3. เมื่อเด็กขยับนิ้วเป็นแล้วให้เด็กฝึกตัดกระดาษขนาด

5 ซม. เมื่อเด็กท�าได้ให้เพิ่มขนาดกระดาษเป็น 10 ซม.  
4. ชวนเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

43-48

(3ปี 7เดือน 
- 

4ปี)

103

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนแบบวาดรปู + (กากบาท)
(FM)

อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วางกระดาษตรงหน้าเด็ก แล ้ววาดรูป + 
(กากบาท) ขนาดอย่างน้อย 4 ซม. ส่งดินสอให้
เดก็และพดูว่า “หนลูองท�าซ”ิ ให้เดก็วาด 3 ครัง้ 
โดยแต่ละครั้งให้แสดงการวาดรูป + (กากบาท) 
ให้เด็กดูก่อนทุกครั้ง

ผ่าน: เด็กสำมำรถวำดรูปโดยมีเส้นแนวดิ่งตัดกับเส้น
แนวนอนได้เอง อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง (ไม่จ�ำเป็นต้อง
มีขนำดเท่ำกับแบบ)

1. วาดรปู + (กากบาท) ให้เดก็ดเูป็นตวัอย่าง บอกให้เดก็ท�าตาม
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ท�าเส้นประเป็นรูป + (กากบาท) แล้วจับ

มือเด็กลากเส้นตามแนว 
3. เมือ่เดก็เริม่ท�าได้ให้ลากเส้นตามเส้นประด้วยตวัเอง จากนัน้

ให้วาดโดยไม่มเีส้นประ จนเดก็สามารถวาดรปู + (กากบาท) 
ได้เอง

4. ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่างๆ

104

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเล็กกว่า (RL)

อุปกรณ์: ชุดวัตถุ 3 ขนาด
สีเดียวกัน จ�านวน 3 ชุด 
(วงกลม สี่เหลี่ยม และ
สามเหลี่ยม)

1. วางวตัถบุนโต๊ะทลีะชดุ โดยไม่ต้องเรยีงขนาด
2. ชีว้ตัถุช้ินทีมี่ขนาดกลาง แล้วถามว่า “อนัไหน

ใหญ่กว่าอนันี”้ “อนัไหนเลก็กว่าอนันี”้ ท�าให้
ครบทัง้ 3 ชุดโดยเร่ิมจากวงกลม สีเ่หล่ียมและ
สามเหลี่ยม

ผ่าน: เดก็สำมำรถเลอืกวตัถทุีม่ขีนำดใหญ่กว่ำและเล็กกว่ำ
ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน เช่น ขณะรับประทานอาหาร 
สอนเด็กให้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลาง ถ้วยใบเล็ก 

2. ชี้ท่ีถ้วยใบกลาง พร้อมกับชี้ท่ีถ้วยใบใหญ่แล้วบอกเด็กว่า 
“ถ้วยนี้ใหญ่กว่าอันกลาง” และชี้ไปที่ถ้วยใบเล็ก แล้วบอก
ว่า “ถ้วยนี้เล็กกว่าอันกลาง” 

3. ทดสอบความเข้าใจ โดยชีไ้ปทีถ้่วยใบกลาง แล้วถามเดก็ว่า 
“อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่าอันนี้” ฝึกเด็ก
บ่อยๆ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลากหลายมากขึ้น

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย 
โดยเป็นชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน



52  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

43-48 

(3ปี 7เดือน 
- 

4ปี)

105

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดเป็นประโยค 3 ค�า ติดต่อ
กัน โดยมีความหมายและ
เหมาะสมกบัโอกาสได้ (EL)

วัตถุประสงค์: ฝกกำรปฏิบัติตน
ให้เหมำะสมกับโอกำส

สังเกตขณะทดสอบ หรือถามจากพ่อแม ่ 
ผู ้ปกครองว่าเด็กสามารถพูดเกี่ยวกับค�าพูด 
5 ความหมายต่อไปนี้ ได้แก่ 
1. การบอกลา เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”  
2. การทักทาย เช่น “สวัสดีค่ะแม่” 
3. การขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณครู” 
4. การแสดงความคดิเหน็ เช่น “หนวู่าอนันีส้วย

กว่า” 
5. การขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพ่อ” 

ผ่าน: เด็กสำมำรถพูดติดต่อกัน ได้ 3 ค�ำได้ครบทั้ง
5 ควำมหมำย และเหมำะสมกับโอกำส

1.  สอนให้เดก็พดูในโอกาสต่างๆ โดยพดูให้เดก็ฟังเป็นตวัอย่าง 
   แล้วบอกให้เดก็พดูตาม 
   -  สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่รับ

ของจากผู้ใหญ่เช่น “ขอบคุณครับน้า”
-  สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีที่พบผู้ใหญ่หรือ

แขกของผู้ปกครองมาเยี่ยมที่บ้าน เช่น “สวัสดีครับลุง”
-  สอนให้เด็กกล่าวค�าขอโทษทุกครั้งที่ท�าผิด เช่น 

“ขอโทษครับพ่อ”
-  กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วยค�าถาม เช่น  

“หนูว่าอันนี้เป็นอย่างไร”
-  สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูลานะคะ”

2.  เตือนเมื่อเด็กลืมกล่าวค�าขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ และบอก
    ลาทุกครั้ง

106

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใส่กระดมุขนาดใหญ่อย่างน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด (PS)

อุปกรณ์ :  ตุ ๊กตาผ ้าที่ มี
กระดมุขนาดใหญ่ อย่างน้อย 
2 ซม.

ใส่กระดมุให้เดก็ด ูและถอดกระดมุออกแล้วบอก
ให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด

1. แสดงวธิใีส่กระดมุให้เดก็ด ูแล้วบอกให้เดก็ท�าตาม
2. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้จับมอืท�าโดยใช้นิว้หัวแม่มอืและนิว้ชีข้องมอื

ข้างหนึง่จบัสาบเสือ้ทีด้่านทีมี่รงัดมุ ดงึรงัดุมให้กว้าง และใช้
มอือีกข้างหนึง่จบักระดมุตะแคงลง ดนัใส่รงัดมุครึง่เมด็

3. เปล่ียนมอืทีจั่บสาบเสือ้มาดงึกระดุมให้หลดุจากรงัดมุท้ังเมด็
4. ค่อยๆ ลดการช่วยเหลอืลง จนสามารถท�าได้เองทกุขัน้ตอน

ของที่ใช้แทนได้: เสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

49-54

(4ปี 1เดือน 
- 

4ปี 6เดือน)

107

ผ่าน
ไม่ผ่าน

กระโดดสองเท้าพร้อมกัน
ไปด้านข้างและถอยหลังได้ 
(GM)

กระโดดไปด้านข้างทีละข้าง และกระโดดถอย
หลัง ให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสำมำรถกระโดดไปด้ำนข้ำงได้ทั้ง 2 ข้ำง และ
กระโดดถอยหลังได้โดยเท้ำทั้ง 2 ข้ำงไปพร้อมกัน

1. กระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลงั ให้เดก็ดู 
2. ยนืตรงข้ามเดก็จบัมอืเดก็ไว้ พร้อมกบับอกว่า “กระโดดไปทาง

ซ้าย กระโดดไปทางขวา กระโดดถอยหลงั” พร้อมกบัประคอง
มอืเดก็ให้กระโดดไปในทิศทางตามท่ีบอก  

3. ชวนเดก็เล่นกระโดดท่ีไม่เป็นอนัตราย 
4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง อสม. ควรระมดัระวงัในระหว่างการกระโดด

108

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ประกอบช้ินส่วนของรูปภาพ
ทีต่ดัออกเป็นส่วนๆ 8 ชิน้ได้ 
(FM)

อุปกรณ์: รูปภาพท่ีมีส่วน
ต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป
 

1. วางรูปภาพทีต่่อแล้วไว้ตรงหน้าเดก็ แล้วพดู
กับเด็กว่า “หนูดูรูปภาพนี้”  

2. น�าชิ้นส่วนรูปภาพวางคละกันแล้วบอกกับ
เด็กว่า “ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ”

ผ่าน: เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภำพได้ถูกต้องทั้งหมด
8 ชิ้น

1. วางรูปทีต่ดัออกเป็น 6 ชิน้ ตรงหน้าเดก็ให้เดก็สงัเกตรูปภาพ
นั้น 

2. แยกรูปภาพทั้ง 6 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้
กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ 
บน-ล่าง ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ 
ซ้าย-ขวา ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

5. เพิม่ความยาก โดยคละชิน้ส่วนของภาพทัง้หมด ช่วยกนักบั
เด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มท�าได้แล้วปล่อยให้
เด็กต่อภาพด้วยตนเอง 

6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปล่ียนเป็นภาพท่ีตัดแบ่ง
เป็น 8 ชิ้น

ของที่ใช้แทนได้: รูปภาพ รูปการ์ตูนอื่นๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

49-54

(4ปี 1เดือน 
- 

4ปี 6เดือน)

109

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา
กลางวัน กลางคืน (RL)

อุปกรณ์ รูปภาพ 
1. เวลากลางวัน 3 รูป 
2. เวลากลางคืน 3 รูป

 

1. วางรูปกลางวัน 1 รูป กลางคืน 1 รูป ตรงหน้า
เดก็แล้วบอกเดก็ว่า “ชีร้ปูทีเ่ป็นเวลากลางวนั” 
“ชี้รูปที่เป็นเวลากลางคืน”  

2. ให้เด็กชี้ภาพทีละชุด จนครบ 3 ชุด ท�าทีละ
ชุดโดยวางภาพสลับที่กัน

ผ่าน: เดก็สำมำรถชีภ้ำพกลำงวนัและกลำงคนืได้ถกูต้อง
อย่ำงน้อย 2 ใน 3 ชุด

1. น�ารูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน และกลางคืนอย่างละ 1 รูป 
ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายรูปกลางวัน กลางคืนทีละรูป

2. บอกให้เด็กชี้ทีละภาพ ถ้าเด็กชี้ไม่ถูกต้อง ให้จับมือเด็กชี้
พร้อมกับย�้าชื่อรูปภาพแต่ละภาพจนเด็กชี้ภาพได้ถูกต้อง 
ให้ลดการช่วยเหลือลง

3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลางวัน  กลางคืน ในสถานการณ์จริง

ของที่ใช้แทนได้: 
- สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จริง 
- รูปภาพกลางวัน กลางคืนทั่วไป

110

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตอบค�าถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน 
ไม่สบาย หิว” จะท�าอย่างไร 
(EL)

วัตถุประสงค์: ฝกกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้ดูแลตนเองได้

ถามเด็กว่า “ถ้าหนูรู้สึกร้อนหนูจะท�าอย่างไร” 
“ถ้าหนูไม่สบายหนูจะท�าอย่างไร” “ถ้าหนูหิว
หนูจะท�าอย่างไร”

ผ่าน: เดก็สำมำรถตอบถกู 2 ใน 3 ค�ำถำม เช่น 
ร้อน      ตอบว่ำ   ไปอำบน�้ำ เปดพัดลม 
ไม่สบำย  ตอบว่ำ   ไปนอน ไปหำหมอ กินยำ 
หิว       ตอบว่ำ   กินข้ำว กินขนม

1. ฝึกเดก็ในชวีติประจ�าวัน เมือ่เดก็มาบอกความต้องการ เช่น หวิ 
ร้อน ปวดหวั ให้พ่อแม่ ผูป้กครองถามเดก็ว่า “แล้วหนูจะท�า
อย่างไร” เพือ่กระตุน้ให้เดก็คดิก่อน

2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้พูดอธิบาย เช่น ถ้าหนูหิวน�้าต้องไป
ดื่มน�้า ถ้าหนูร้อนหนูต้องไปอาบน�้าหรือเปดพัดลม ถ้าหนู
ปวดหัวหนูก็ต้องทานยาหรือไปหาหมอ

3. ชวนเด็กพูดคุยและกระตุ้นให้ตอบค�าถามในสถานการณ์
อืน่ๆ เพิม่เตมิ เช่น เก็บของผูอ้ืน่ได้จะท�าอย่างไร เหน็เพือ่น
หกล้มจะท�าอย่างไร เห็นขยะตกที่พื้นจะท�าอย่างไร ถ้าเด็ก
ตอบไม่ได้ ให้สอนวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมให้เด็ก

2. เวลากลางคืน 3 รูป
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

49-54

(4ปี 1เดือน 
- 

4ปี 6เดือน)

111

ผ่าน
ไม่ผ่าน 

ท�าความสะอาดตนเองหลัง
จากอุจจาระได้ (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เมื่อเด็กอุจจาระ
แล้วเด็กสามารถท�าความสะอาดตนเองได้โดย
การล้างก้นและล้างมือได้หรือไม่”

ผ่าน: เดก็สำมำรถท�ำควำมสะอำดตนเองโดยกำรล้ำงก้น 
ล้ำงมือ หลังจำกขับถ่ำยอุจจำระได้

1. ฝึกเดก็ล้างก้น โดยจบัมอืข้างท่ีถนดัของเดก็ให้ถอืสายช�าระฉีด
น�า้ หรอืใช้ขันน�า้ราดน�า้ท่ีก้นของเดก็พร้อมกับจบัมอือกีข้างของ
เดก็ให้ถกู้นจนสะอาด

2. ตกัน�า้ราดโถส้วมหรอืกดชักโครกท�าความสะอาดส้วม
3. พาเดก็ไปเชด็ก้นให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจบัมอืเดก็ท�า

ทกุขัน้ตอน จนเดก็สามารถท�าได้เอง

55-60

(4ปี 7เดือน 
- 

5ปี)

112

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เดินต่อส้นเท้า (GM) ก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อชิดกับ
ปลายเท้าอกีข้างหนึง่ให้เดก็ดแูล้วบอกให้เดก็ท�า
ตาม

ผ่าน: ถ้ำเดก็สำมำรถเดนิโดยส้นเท้ำต่อกบัปลำยเท้ำได้ 4 
ก้ำวโดยไม่เสียกำรทรงตัว

1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้างให้  
เด็กดู

2. บอกให้เด็กท�าตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ ้นให้เด็กใช้
ส้นเท้าต่อกบัปลายเท้าอกีข้าง เมือ่เดก็เริม่ท�าได้ ลดการช่วย
เหลือลง จนเด็กสามารถเดินได้เอง 4-5 ก้าว โดยไม่เสยีการ
ทรงตวั

113

ผ่าน
ไม่ผ่าน 

จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)

อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ยื่นกระดาษและดินสอให้เด็ก และบอกว่า 
“เขียนชื่อของหนู”

ผ่าน: เด็กสำมำรถจับดินสอ โดยจับสูงกว่ำปลำย
ประมำณ 1-2 ซม. และดินสออยู่ระหว่ำงนิ้วหัวแม่มือ
นิ้วชี้ และนิ้วกลำง

1. จับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง แล้วชวนให้เด็กจับดินสอ
    ขีดเขียน

2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่างส่วน
   ปลายของนิว้หวัแม่มอื นิว้ชี ้นิว้กลาง และสงูกว่าปลายดนิสอ
  ประมาณ 1-2 ซม. จนเด็กท�าได้เอง
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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

 โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ 
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.

55-60

(4ปี 7เดือน 
- 

5ปี)

114

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง  
(RL)
อุปกรณ์: ก้อนไม้ 10 สี 
10 ก้อน 

วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกเด็กว่า 
“หยบิก้อนไม้สีฟ้า” ผูป้ระเมนิน�าก้อนไม้ทีเ่ด็กหยบิ
กลบัไปวางทีเ่ดมิ บอกให้เดก็หยบิสอีืน่ๆ จนครบ 8 
สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง 
สีส้ม)
ผ่าน: เด็กสำมำรถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 8 สี ตำมค�ำสั่ง
แต่ละครั้ง

1. สอนให้เดก็รูจ้กัสจีากสิง่ของทีม่อียูใ่นบ้าน เช่น ผกั ผลไม้ เสือ้ผ้า 
ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตาม

2. น�าของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง 
สฟ้ีา สเีขยีว สเีหลอืง มาคละรวมกนั แล้วถามเดก็ “อันไหนส.ี..”

3. หากเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจ�านวนสีขึ้นเรื่อยๆ จนครบ
ทั้ง 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

วัสดุที่ใช้แทนได้: สีเทียน/สีไม้ หรือ สิ่งของในบ้านที่มีสีสันต่างๆ 
เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผลดักนัพูดคยุกบัเพือ่นในกลุม่ 
(EL)

วัตถุประสงค ์ :  ฝ ึกการกล า
แสดงออกอย่างเหมาะสม

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กสามารถพูดคุย
กับเพื่อนโดยผลัดกันได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสำมำรถผลัดกันพูดโต้ตอบในกลุ่มได้

1. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เช่น ถามเด็กว่า
“วันนี้เราจะกินอะไรกันดี” “เดี๋ยวเราจะอ่านหนังสืออะไรดี”

2. ถ้าเดก็พดูแทรกให้บอกเดก็ว่า “หนรูอก่อนนะ เดีย๋วแม่ขอพดูให้
จบก่อน แล้วหนูค่อยพูดต่อ” ท�าทุกครั้งที่เด็กพูดแทรก 

3. คอยกระตุ้นให้เด็กพูดคุย หรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน เช่น 
เล่นขายของเล่น เป็นหมอกับคนไข้ ครูกับนักเรียน

4. เล่านทิานให้เดก็ฟัง โดยให้เดก็มส่ีวนร่วมในการเลอืกนทิานด้วย
กนั และถามค�าถามเกีย่วกบันิทาน ฝึกให้เดก็ยกมือขึน้ ก่อนตอบ
ค�าถาม 

5. เปดโอกาสให้เด็ก ฝึกพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อแบ่งหน้าที่ในการ
ท�างานร่วมกัน เช่น ขออาสาสมัครในการช่วยแจกนมให้กับ
เพื่อนๆ ช่วยเก็บขยะ เก็บของเล่น จัดโต๊ะ เก้าอี้ 
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้ (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กเคยเล่นเลียน
แบบบทบาทอาชีพของผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อนได้
หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสำมำรถเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ได้อย่ำงน้อย 1 
บทบำท เช่น พ่อ แม่ ครู แพทย์ พยำบำล หัวหน้ำกลุ่ม โดย
เลียนแบบผ่ำนทำงน�้ำเสียงท่ำทำงกำรแต่งตัวกับเพื่อนได้

1. ร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก เช่น เล่นเป็นครู เล่นเป็นหมอ    
เล่นเป็นหวัหน้า เล่นเป็นพ่อค้า โดยให้เดก็เลอืกเองว่าอยากเล่น
เป็นใคร

2. ให้เด็กเล่นร่วมกับเด็กอื่น ช่วยหาอุปกรณ์เพื่อให้เด็กน�าไป
ประกอบการเล่น เช่น ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า โดยเลือกของให้
เหมาะกับบทบาทและปลอดภัย

3. มอบหมายให้เดก็ได้มโีอกาสผลัดเปลีย่นการเป็นผู้น�าและผูต้าม
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เป็นหัวหน้าทีมในการเก็บของเล่น 
จัดโต๊ะเก้าอี้ เก็บขยะ
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               วิธีสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ โดยพอแม  ผูปกครอง

เมื่อลูกอายุ วิธีเล่นกับลูก วิธีพูดคุยกับลูก

แรกเกิด - 1 สัปดาห์ • ให้โอกาสลูกมอง ฟัง และขยับแขนขาตามใจชอบ กอดลูกและอุ้มลูก
บ่อยๆ

• อย่าห่อตัวลูกแน่นเกินไปจนลูกขยับตัวไม่ได้

• สบตา ยิ้ม พูดคุยกับลูกบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงลูกดูดนมแม่ 
  หรือช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้าลูก

1 สัปดาห์ - 6 เดือน • ลกูยงัชอบมอง ฟัง และขยับแขนขาตามใจชอบ กอดลกูและอุ้มลกูบ่อยๆ
• ขณะตื่นให้ลูกนอนในท่าคว�่าบ้าง ส่งเสียงเรียกหรือเขย่าของเล่นให้ลูก

เงยหน้ามองเพื่อฝึกชันคอ (ที่นอนต้องไม่นุ่มเกินไป)
• ให้ลูกดูของสีสดใส หรือกรุงกร๋ิง ลูกจะได้ฝึกมองตาม ฟังเสียง และ

คว้าของ
• ลูกชอบอมของ เพราะลูกอยากรู้ว่ามันนิ่มหรือแข็ง อุ่นหรือเย็น
• ลกูชอบเล่นข้าวของในบ้านทีส่สีนัสดใส ไม่จ�าเป็นต้องซือ้ของเล่นแพงๆ 

แต่ต้องสะอาด และปลอดภัย
 

• สบตา ยิ้ม หัวเราะ พูดคุยกับลูกบ่อยๆ แล้วลูกจะคุยด้วย
• เลียนเสียงลูก และเล่นกับลูก ท�าให้ลูกสนุกและมีความสุข
• อ่านและเล่าเรือ่งจากหนงัสอืทีม่ภีาพสวยๆ และสดใสให้ลกูฟังบ่อยๆ 

ลูกชอบมาก
• ถึงแม้ว่าลกูยงัพดูไม่ได้ แต่ลกูรูว่้า พ่อแม่ ผูป้กครอง เข้าใจเสยีงอ-ูอา

ของลูกว่าลูกต้องการอะไร
• ปลอบโยนด้วยความนุ่มนวลเมื่อลูกร้องไห้หรือหวาดกลัว

6 เดือน - 9 เดือน • ลูกชอบเล่นข้าวของในบ้านที่สีสันสดใสที่สะอาด และปลอดภัย 
ลูกจะเอามาเขย่า ตี เคาะ ท�าเสียงต่างๆ หรือปล่อยลงพื้น พ่อแม่
ผู้ปกครอง อย่าดุลูกเพราะลูกก�าลังเรียนรู้

• จัดที่โล่งกว้าง ปลอดภัยให้ลูกคืบคลาน
• ฝึกลูกเหนี่ยวตัวลุกขึ้นยืน โดยให้เกาะตัวพ่อแม่ ผู้ปกครอง
• ไม่ควรใช้รถหดัเดนิ เพราะลกูจะไม่พยายามทรงตวัยนืด้วยตนเอง และ

เกิดอุบัติเหตุได้เพราะรถพลิกคว�่าง่าย
• ลูกชอบเล่นจ๊ะเอมาก ท�าให้ลูกหัวเราะ และมีความสุข

• พดูคยุกบัลกู เมือ่ลกูท�าเสียงต่างๆ หรือเรียกชือ่ลูก ลกูจะได้จ�าชือ่ตวั
เองได้

• ลูกอยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง อ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังทุกวัน
• พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว ด้วยค�าพูดที่สั้น กระชับ 

ได้ใจความ เว้นจังหวะให้ลูกโต้ตอบเสมอ
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58  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วิธีสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ โดยพอแม  ผูปกครอง

เมื่อลูกอายุ วิธีเล่นกับลูก วิธีพูดคุยกับลูก

9 เดือน - 12 เดือน • เล่นซ่อนของกับลูก ลูกอยากรู้ว่ามันหายไปไหน
• ชี้ชวนให้ลูกใช้นิ้วหยิบขนมผิง หรือผลไม้เนื้อนิ่มกินเอง

• ลูกก�าลังจดจ�าค�าต่างๆ สอนลูกเรียกชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัวหนูด้วย
• สอนลูกให้สวัสดี และบ๊ายบาย
• ลูกชอบเสียงอ่าน และเล่านิทานของพ่อแม่ ผู้ปกครองมาก อ่าน

หนังสือภาพให้ลูกฟังทุกวัน
• อย่าทิง้ลกูอยู่คนเดยีว ลกูจะรูส้กึปลอดภยัหากได้เหน็หรอืได้ยินเสยีง

พ่อแม่ ผู้ปกครอง
• ชมเชยเมื่อลูกท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส�าเร็จ

12 เดือน - 2 ป • ลูกชอบเล่นซ้อนของขนาดต่างๆ กัน ลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และ
สีต่างๆ ไปด้วยกัน

• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้ของเล่นในบ้านที่สะอาด และปลอดภัยให้ลูกเล่น
ได้ ไม่จ�าเป็นต้องซื้อของเล่นที่แพงๆ ให้ลูก

• ลูกก�าลังหัดเดิน วิ่ง ฝึกสิ่งใหม่ๆ ช่วยสอนลูกด้วย และให้ก�าลังใจลูก
• ชวนลูกขีดเขียน วาดรูปต่างๆ ระบายสี
• ให้โอกาสลูกช่วยท�างานบ้านง่ายๆ

• ลกูพดูได้แล้ว พ่อแม่ ผูป้กครองคยุกบัลกูบ่อยๆ สอนค�าต่างๆ ให้ลกู
เรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัวลูก

• ใช้ค�าสุภาพพูดกับเด็ก
• ขณะเล่นกับลูก พูดคุยและสอนค�าต่างๆ ให้ลูกด้วย
• อ่านหนังสือภาพให้ลูกทุกวันเพราะลูกชอบมาก
• ชวนลูกร้องเพลงและเคลื่อนไหวตามจังหวะ
• สอนให้ลูกรู้จักขอบคุณ ขอโทษ

2 ปขึ้นไป • สอนลูกนับหนึ่ง สอง สาม
• สอนลกูเรยีนรูเ้รือ่งขนาด รปูร่างและ สขีองสิง่ต่างๆ และเปรียบเทยีบกนั
• ลูกชอบของเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ท�าให้มากที่สุด
• ชวนเด็กวิ่งเล่น ออกก�าลังกาย ฝึกการทรงตัว
• สร้างสขุนสัิย เช่น การล้างมอื การใช้ห้องน�า้ การแปรงฟัน การสวม

รองเท้า
• ฝึกทักษะการกินอาหารด้วยตนเอง
• ให้โอกาสเด็กช่วยท�างานบ้านง่ายๆ
• ชวนเด็กวาดรูปและเล่าถึงสิ่งที่วาด พ่อแม่ ผู้ปกครองรับฟังอย่างตั้งใจ 

ตั้งค�าถามต่อยอดจินตนาการเด็ก ไม่ต�าหนิหรือขัดแย้งในสิ่งที่เด็กเล่า
• สอนให้รู้จักแบ่งปัน เก็บของเล่นเข้าที่หลังเลิกเล่น

• ลูกพูดได้เยอะแยะแล้ว และลูกชอบถามอย่าร�าคาญลูก เพราะลูก
ก�าลังอยากรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวลูก

• พดูคยุ อ่านหนงัสอืภาพ เล่านทิาน ร้องเพลง ท่องบทกลอน และเล่น
กับลูกบ่อยๆ

• ใช้ค�าสุภาพพูดกับเด็ก
• ชวนเด็กเล่นสนุกโดยตั้งค�าถามให้เด็กคิดและคาดเดาจากเนื้อเรื่อง

ในนิทานหรือชีวิตประจ�าวัน
• หากลกูท�าผิดพลาดอย่าซ�า้เตมิลกู ให้ก�าลงัใจลกูแทน และสอนลกูว่า

อะไรถูกอะไรไม่เหมาะสม
• ลกูชอบเลยีนแบบ ดงันัน้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเป็นตวัอย่างท่ีดใีห้ลกู



แบบบันทึกการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย¬ ตามชวงอายุ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Surveillance and Promotion Record By Health Personal

     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social (PS)

แรกเกิด-
1 เดือน

1. ท่านอนคว�า่ยกศรีษะและ
หันไปข้างใดข้างหนึ่งได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

2. มองตามถึงกึ่งกลางล�าตัว

ผ่าน   ไม่ผ่าน

3. สะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกาย
เมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ

ผ่าน   ไม่ผ่าน

4. ส่งเสียงอ้อแอ้

 ผ่าน   ไม่ผ่าน

5. มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 
วินาที

 ผ่าน   ไม่ผ่าน

1-2 เดือน 6. ท่านอนคว�่ายกศีรษะตั้ง
ขึ้นได้ 45 องศา นาน
3 วินาที 

 ผ่าน   ไม่ผ่าน 

7. มองตามผ่านกึ่งกลางล�าตัว

 ผ่าน   ไม่ผ่าน

8. มองหน้าผู้พูดคุยได้นาน
5 วินาที

 ผ่าน   ไม่ผ่าน

9. ท�าเสียงในล�าคอ (เสียง 
“อู” หรือ “อา” หรือ “อือ”) 
อย่างชัดเจน

ผ่าน   ไม่ผ่าน

10. ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ 
เมื่อผู้ประเมินยิ้มและพูดคุย
ด้วย

ผ่าน   ไม่ผ่าน

3-4 เดือน 11. ท่านอนคว�่ายกศีรษะ
และอกพ้นพื้น

ผ่าน   ไม่ผ่าน

12. มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้
เป็นมุม 180 องศา

ผ่าน   ไม่ผ่าน

13. หันตามเสียงได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

14. ท�าเสียงสูงๆ ต�่าๆ เพื่อ
แสดงความรู้สึก 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

15. ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

ผ่าน   ไม่ผ่าน

5-6 เดือน 16. ยันตัวขึ้นจากท่านอน
คว�่าโดยเหยียดแขน
ตรงทั้งสองข้างได้ 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

17. เอื้อมมือหยิบและถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในท่านอนหงาย

ผ่าน   ไม่ผ่าน

18. หันตามเสียงเรียก

ผ่าน   ไม่ผ่าน

19. เลียนแบบการเล่น
    ท�าเสียงได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

20. สนใจฟังคนพดู และสามารถ
มองไปทีข่องเล่นทีผู่ท้ดสอบ
เล่นกับเด็ก

ผ่าน   ไม่ผ่าน

ชื่อ.......................................................นามสกุล......................................ชื่อเล่น....................................วัน เดือน ป เกิด…………………………อายุ......................
คําชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน
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     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social (PS)

7-8 เดือน 21. นั่งได้มั่นคงและเอี้ยว
ตัวใช้มือเล่นได้อย่าง
อิสระ (sit stable) 

ผ่าน   ไม่ผ่าน
22. ยืนเกาะเครื่องเรือนสูง

ระดับอกได้
ผ่าน   ไม่ผ่าน

23. จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

24. เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ

ผ่าน   ไม่ผ่าน

25. เลียนเสียงพูดคุย 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

26. เด็กเล่นจ๊ะเอได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

10-12 เดือน
(10เดือน - 1ป)

35. ยืนนาน 2 วินาที 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

36. จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

37. โบกมือหรือตบมือตามค�าสั่ง 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

38. แสดงความต้องการโดย
ท�าท่าทาง หรือเปล่งเสียง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

39. เล่นสิ่งของตามประโยชน์
ของสิ่งของได้ 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

13-15 เดือน
(1ป 1เดือน 

-
 1ป 3เดือน)

40. ยืนอยู่ตามล�าพังได้
นานอย่างน้อย 10 วนิาที

ผ่าน   ไม่ผ่าน

41. ขีดเขียน (เป็นเส้น) บน
กระดาษได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

42. เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้
ถูกต้อง 2 ชนิด

ผ่าน   ไม่ผ่าน

43. พูดค�าพยางค์เดียว 
(ค�าโดด) ได้  2 ค�า

ผ่าน   ไม่ผ่าน

44. เลียนแบบท่าทางการ
ท�างานบ้าน 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

16-17 เดือน
(1ป 4เดือน 

-
 1ป 5เดือน)

45. เดินลากของเล่นหรือ
สิ่งของได้
 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

46. ขีดเขียนได้เอง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

47. ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ โดยไม่มี
ท่าทางประกอบ

ผ่าน   ไม่ผ่าน

48. ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

49. เล่นการใช้สิ่งของตาม
หน้าที่ได้มากขึ้น ด้วย
ความสมัพนัธ์ของ 2 ส่ิง ขึน้ไป

ผ่าน   ไม่ผ่าน

19-24 เดือน
(1ป 7เดือน

 -
 2ป)

60. เหวีย่งขาเตะลกูบอลได้  

ผ่าน   ไม่ผ่าน

61. ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น

ผ่าน   ไม่ผ่าน

62. เลือกวัตถุตามค�าสั่ง 
(ตัวเลือก 4 ชนิด)

ผ่าน   ไม่ผ่าน

63 .  เลียนค�าพูดที่ เป ็นวลี  
         ประกอบด้วยค�า 2 ค�าขึน้ไป
ผ่าน   ไม่ผ่าน

64. ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

25-29 เดอืน
(2ป 1เดอืน 

-
 2ป 5เดอืน)

65. กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 
2 ข้าง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

66. แก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้เครือ่งมอื  
    ด้วยตัวเอง
ผ่าน   ไม่ผ่าน

67. ชี้อวัยวะ 7  ส่วน

 ผ่าน   ไม่ผ่าน

68. พูดตอบรับและปฏิเสธได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

69. ล้างและเช็ดมือได้เอง

ผ่าน   ไม่ผ่าน
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หมายเหตุ:   อายุที่ประเมิน หมายถึง อายุที่เต็มเดือนจนถึงอีก 29 วัน 
 เช่น  ช่วงอายุ 7-8 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่  7 เดือน จนถึง 8 เดือน 29 วัน / อายุ 18 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่  18 เดือน จนถึง 18 เดือน 29 วัน

     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social (PS)

31-36 เดอืน
(2 ป 7เดือน 

-
 3ป)

79. ยืนขาเดียว 1 วินาที

ผ่าน   ไม่ผ่าน

80. เลียนแบบลากเส้นเป็นวง
     ต่อเนื่องกัน 
ผ่าน   ไม่ผ่าน

81. น�าวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้
ได้ตามค�าสั่ง 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

82. พูดติดต่อกัน 3-4 ค�า
   ได้อย่างน้อย 4 ความหมาย
ผ่าน   ไม่ผ่าน

83. ใส่กางเกงได้เอง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

37-41 เดอืน
(3ป 1เดอืน 

-
 3ป 5เดอืน)

84. ยืนขาเดียว 3 วินาที

ผ่าน   ไม่ผ่าน

85. เลียนแบบวาดรูปวงกลม

ผ่าน   ไม่ผ่าน

86. ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องได้ 2 
กริยากับ วัตถุ 2 ชนิด

ผ่าน   ไม่ผ่าน

87. ถามค�าถามได้ 4 แบบ          
    เช่น ใคร อะไร ทีไ่หน ท�าไม

ผ่าน   ไม่ผ่าน

88. ท�าตามกฎในการเล่นเป็น
กลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะน�า

ผ่าน   ไม่ผ่าน 
89. ช่วยท�างานขั้นตอนเดียว

ได้เอง
ผ่าน   ไม่ผ่าน

43-48 เดอืน
(3ป 7เดอืน

-
4ป )

101. กระโดดขาเดียวได้ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

102. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น 
(โดยใช้กรรไกรปลายมน)

ผ่าน   ไม่ผ่าน
103. เลยีนแบบวาดรปู + (กากบาท) 
ผ่าน   ไม่ผ่าน

104. เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเล็กกว่า

ผ่าน   ไม่ผ่าน

105. พูดเป็นประโยค 3 ค�า
ติดต่อกัน โดยมีความ
หมายและเหมาะสมกับ
โอกาสได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

106. ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่าง
น้อย 2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

49-54 เดือน
(4ป 1เดอืน

-
4ป 6เดอืน)

107. กระโดดสองเท้าพร้อม
   กันไปด ้านข ้างและ
     ถอยหลังได้ 
ผ่าน   ไม่ผ่าน

108. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ
ที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

109. เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา
กลางวัน กลางคืน 

ผ่าน   ไม่ผ่าน

110. ตอบค�าถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน 
ไม่สบาย หวิ” จะท�าอย่างไร

ผ่าน   ไม่ผ่าน

111. ท�าความสะอาดตนเองหลัง
จากอุจจาระได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

55-60 เดือน
(4ป 7เดอืน 

-
5ป)

112. เดินต่อส้นเท้า

ผ่าน   ไม่ผ่าน

113. จับดินสอได้ถูกต้อง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

114. เลือกสีได้ 8 สีตามค�าสั่ง

ผ่าน   ไม่ผ่าน

115. ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อน
ในกลุ่ม

ผ่าน   ไม่ผ่าน

116. เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

แบบบันทึกการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย¬ ตามชวงอายุ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
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     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social  (PS)

9 เดือน 27. ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน

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

28. ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะ
      เครื่องเรือนสูงระดับอก

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

29. หยบิก้อนไม้จากพืน้ และถอืไว้ 
    มือละชิ้น 
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

30. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ 
หยิบของขึ้นจากพื้น

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

31. ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ เมื่อใช้
ท่าทางประกอบ

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

32. เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วย
การแสดงท่าทาง

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

33. เลียนเสียงค�าพูดที่คุ้นเคย
ได้อย่างน้อย 1 เสียง  

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

34. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

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

18 เดือน
(1ป 6เดือน)

50. วิ่งได้ 

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

51. เดินถือลูกบอล ไปได้ไกล  
     3 เมตร

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

52. เปดหน้าหนังสือที่ท�าด้วย
     กระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง

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

53. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น 

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

54. เลอืกวตัถตุามค�าสัง่ได้ถกูต้อง   
    3 ชนิด

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

55. ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน

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

56. พูดเลียนค�าที่เด่นหรือค�า
สุดท้ายของค�าพูด

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

57. พูดเป็นค�าๆ ได้ 4 ค�า 
เรยีกชือ่สิง่ของหรอืทกัทาย 

(เป็นค�าอืน่ท่ีไม่ใช่ พ่อแม่ ชือ่ของคนคุน้เคย
ในบ้านหรอืชือ่ของสตัว์เลีย้งในบ้าน) 

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

58. สนใจ/มองตามส่ิงทีผู่ใ้หญ่ชี้
ทีอ่ยูไ่กลออกไปอย่างน้อย 3 เมตร 

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

59. ดื่มน�้าจากแก้วโดยไม่หก

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

ชื่อ.......................................................นามสกุล......................................ชื่อเล่น....................................วัน เดือน ป เกิด…………………………อายุ......................
คําชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน
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     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social  (PS)

30 เดือน
(2ป 6เดือน)

70. กระโดดข้ามเชือกบนพื้น
ไปข้างหน้าได้

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

71. ขว้างลกูบอลขนาดเลก็ได้ 
โดยยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ
  

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

72. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยม ลูกบาศก์
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน

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

73. ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 
ตามค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1)

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

74. สนใจฟังนทิานได้ นาน 5 นาที

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

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

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

76. พูดติดต่อกัน 2 ค�า อย่าง
มคีวามหมายโดยใช้ค�ากรยิา
ได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กรยิา

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

77. ร้องเพลงได้บางค�าหรือร้อง
เพลงคลอตามท�านอง

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

78. เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของ
ตนเองในการเล่นโดยมี
ผู้ใหญ่คอยบอก

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

42 เดือน
(3ป 6เดือน)

90. ยืนขาเดียว 5 วินาที

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

91. ใช้แขนรับลูกบอลได้ 
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

92. แยกรปูทรงเรขาคณติได้ 3 แบบ

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

93. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้

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

94. เขยีนรปูวงกลมตามแบบได้
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

95. วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลงั
      ได้ตามค�าสัง่
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

96. เลือกจดักลุม่วตัถตุามประเภท 
     เสื้อผ้าได้
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

97. พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่ง
     ผ่านไปใหม่ๆได้
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

98. พดู “ขอ” หรอื “ขอบคณุ”   
    หรือ “ให้” ได้เอง
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

99. บอกเพศของตนเองได้ถูก
     ต้อง
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................

100. ใส่เสือ้ผ่าหน้าได้เองโดยไม่
      ต้องติดกระดุม
ผ่าน   ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.....................
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