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คำานำา

 กว่าจะเป็นคู่มือเล่มนี้ได้ หลายคนต้องเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัส เพราะแค่คิดจะบูรณาการงานพัฒนาการเด็กไทยจากหลาย 
หน่วยงานกย็ากแล้ว ยังตัง้เป้าว่าจะต้องเป็นคูม่อืทางวชิาการทีเ่หมาะสมปฏบิตัไิด้จริง ให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุใช้เฝ้าระวงั ประเมนิ และ
แนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสรมิพฒันาการของเด็กปฐมวยัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แล้วกต้็องง่ายพอทีพ่่อแม่จะเข้าใจและฝึกลกูตวัเอง
ให้มคีวามสามารถ ท�าได้ตามเกณฑ์อาย ุเนือ่งจากไม่มอีะไรท่ียิง่ใหญ่ไปกว่าความรกัของพ่อแม่ทีม่ต่ีอลกู และนีคื่อการส่งเสรมิพฒันาการ
เด็กที่ดีที่สุด
 เพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนรับไม่ได้กับข้อมูลที่ว่าเด็กไทยยังมีพัฒนาการล่าช้ากว่ามาตรฐาน ในฐานะที่กระทรวงสาธารณสุข 
รับผิดชอบดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่เป็นค�าแนะน�าทางวิชาการท่ีไม่มี
ความชดัเจนในทางปฏบิติั แนวทางการแก้ไขจึงหลากหลายและขาดประสทิธภิาพ แต่ด้วยเหตทุีค่นไทยมนิีสยัรกัเดก็ เมือ่เดก็ไทยมปัีญหา
ก็ต้องช่วยกัน คู่มือนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะก้าวข้ามความแตกต่างที่มีอยู่ให้ได้ 
 ถ้ามคีวามดขีองคูม่อืนีด้งัปรารถนา คงต้องยกให้ “คณะกรรมการบรูณาการพฒันาการเดก็ไทย” โดยเฉพาะ พญ.ศริพิร กญัชนะ  
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี และ ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์ ที่ทุ่มเทความพยายามลงรายละเอียดเพื่อให้คู่มือนี้ปฏิบัติได้จริง และ
ถกูจริตกบัความเป็นไทย และถ้าขาดการเอาใจใส่เอือ้เฟ้ือของ นพ.สมยั ศริิทองถาวร พร้อมคณะจากสถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครนิทร์ 
เชียงใหม่ คู่มือนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ ต้องขอบคุณ นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ 
บูรณาการพัฒนาการเด็กไทย ด้วยตนเอง
 ความพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพให้สมองของเด็กไทยในครั้งนี้  จึงเป็นนวัตกรรมทางบูรณาการที่น่าสนใจ เมื่อปัญหาสังคมไทย
ขัดแย้งอย่างเรื้อรัง การอยู่รวมกับผู้อ่ืนที่เห็นแตกต่างโดยไม่ทุกข์ เป็นเรื่องจ�าเป็น คู่มือนี้จึงหยุดนิ่งไม่ได้ และคงต้องได้รับการพัฒนา 
ให้เหมาะสมกับบริบททั้งระดับท้องถ่ิน และประเทศ ให้มากขึ้นอีก การไม่ได้นิ่งดูดายกับปัญหาที่มีอยู่ ก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้ว 
ยิ่งท�างานให้เด็กเล็กๆ ที่ไม่สามารถเรียกร้องความทัดเทียมให้ตนเองได้ ยิ่งจะได้บุญทวีคูณ 

          
 นพ.วัลลภ  ไทยเหนือ

25 พฤศจิกายน 2556 
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คำาอธิบายแผนภูมิ
 1. คูม่อืเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั (DSPM) เล่มนี ้ใช้ส�าหรบัประเมนิพฒันาการเดก็ ในช่วงอายนุ้อยกว่า 2 ปี คอื เดก็ทีค่ลนิกิ
สุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุมากกว่า 2 ปี ใช้ส�าหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รพ.สต/รพช./รพท./รพศ. จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในช่องวิธีประเมิน
  • กรณีมีพัฒนาการสมวัย แนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่องวิธีฝึกทักษะในช่วงอายุต่อไป 
  • กรณีมีพัฒนาการไม่สมวัย แนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นบ่อยๆ เป็นเวลา 1 เดือน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน
 2. หลังจาก 1 เดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ รพ.สต/รพช./รพท./รพศ. ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในช่องวิธีประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทักษะที่ไม่ผ่าน และทักษะอื่นๆ ตามช่วงอายุ

• หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้า และทักษะอื่นๆ ตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการสมวัยให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ 
  • หากเดก็ผ่านทกัษะทีเ่คยล่าช้า แต่พบทกัษะอืน่มพีฒันาการไม่สมวัยผูป้ระเมนิแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเดก็ในเร่ืองนัน้บ่อยๆ  
   เป็นเวลา 1 เดือนแล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน 
  • หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยล่าช้าให้ส่งต่อไปยัง รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช/ศูนย์อนามัย /สถาบันฯ ที่มีคลินิกกระตุ้น 
   พัฒนาการ
 3. รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช/ศูนย์อนามัย/สถาบันฯ ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา
พัฒนาการ  (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) โดยบุคลากรทีผ่่านการอบรม โดยใช้โปรแกรมกระตุน้พฒันาการ
ของสถานบริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 4. หลังจาก 3 เดือน สถานบริการที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการซ�้าด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหา
พัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม 
  • กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ในระบบปกติ
  • กรณีเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย หรือมีปัญหาซ�้าซ้อน ส่งต่อ รพท./รพศ./รพ.จิตเวช/สถาบันฯ
 5. ส�าหรับเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย รพท./รพศ./รพ.จิตเวช/สถาบันฯ ประเมินพัฒนาการด้วย คู่มือประเมินและแก้ไข /ฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก
วัยแรกเกิด – 5 ปี ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข (Thai Developmental Skills Inventory for Children from Birth to Five Years III : TDSI III) 
(654 ข้อ) หากยังพบปัญหาอยู่ให้แก้ไขหรือ ส่งต่อ และหรือ CPG รายโรค 

นิยามศัพท์: เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 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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การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 ผูใ้ช้ต้องท�าความเข้าใจ ปฏิบตัเิป็นแนวทางเดยีวกนัจงึจะท�าให้ผลการประเมินมีความถกูต้องน่าเชือ่ถอืและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.  ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
 1.1 การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
  ศึกษาทบทวนความรู้เกีย่วกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั ความส�าคญัของการประเมนิและส่งเสรมิพัฒนาการของเดก็ในประเทศไทย สถานการณ์
ของเด็กและภูมิหลังครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ จ�าเป็นจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ ค�าน�า ความน�า แผนภูมิ ค�าอธิบายแผนภูมิ 
แนวทางการใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน การใช้ทักษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ และควร
เตรียมค�าพูดที่จะใช้ในข้อค�าถามไว้ล่วงหน้า ในกรณีท่ีต้องใช้ค�าสั่ง เพื่อความรวดเร็ว ทดลองท�าหรือฝึกก่อนการประเมินจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
และมีความมั่นใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางการแนะน�าส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย
 1.2 การเตรียมอุปกรณ์
  - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่และเรียงตามล�าดับการใช้ก่อนหลัง  
  - อุปกรณ์เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิดชุดใหม่ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและให้เด็กมีสมาธิหรือสนใจใน 
   อุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการจะใช้ประเมินเท่านั้น
  - สามารถดัดแปลงใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีได้
  - ต้องท�าความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หลังน�าไปใช้ทุกครั้ง 
 1.3 การเตรียมสถานที่ส�าหรับประเมินพัฒนาการเด็ก
  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
  เด็กต้องไม่ป่วยทางกาย ไม่หิว ไม่ง่วง อิ่มเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง เนื่องจากจะท�าให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินพาเด็กเข้า
ห้องน�้าขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเน่ืองในการประเมินให้เด็กเล่น พูดคุย ท�าความคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์
บางส่วน
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2.  ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 เดก็แต่ละวัยจะมพีฒันาการทางร่างกาย ความคดิและอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันผู้ประเมนิควรสร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบัเดก็ก่อนทีจ่ะท�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 ระดบัเสยีงปกติ แต่เมือ่เดก็เริม่คุน้เคยกบัผูป้ระเมนิแล้วควรปรบัสหีน้าและน�า้เสยีงให้ดูน่าสนใจ  
   เช่น พูดเสียงสูงต�่าเพื่อเร้าความสนใจ หรือท�าสีหน้าดีใจ ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดย 
   ค�าพูดที่เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ การชวนคุยทั่วๆ ไป หรือการชม เช่น
   - ผมเปียหนูสวยจังเลย ใครเป็นคนถักให้หนูคะ
   - วันนี้ใครเป็นคนมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
   - วันนี้หนูกินข้าวกับอะไรเอ่ย เป็นต้น
  2.3.3 เมื่อเด็กให้ความร่วมมือในการประเมินหรือสามารถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชยเด็กทุกครั้ง 
 2.4  ผู้ประเมินแนะน�าตัวเอง “ชื่อ ....เป็น .... วันนี้ประเมินพัฒนาการน้อง .... ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด ประมาณ 10-20 นาที จะท�าโดยสังเกตถาม
จากผู้ปกครองและให้เด็กเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เตรียมมาให้เด็กเล่นในขณะที่ก�าลังประเมินเด็ก ผู้ปกครองอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องช่วยเด็กท�า
กิจกรรม บอก แนะน�า หรือท�าแทนเด็กเพราะจะท�าให้ผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าเด็กและผู้ปกครองพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะ”



9 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   9

3. ขั้นตอนการประเมิน
 3.1.  สอบถามวันเดือนปีเกิดเด็กจากผู้ปกครองแล้วค�านวณอายุเด็ก
 วิธีการค�านวณ
 เริ่มจาก วัน เดือน และปีที่ท�าการประเมินเป็นตัวตั้ง วัน เดือน และปีเกิดเด็กเป็นตัวลบ ถ้าวันตัวตั้งจ�านวนน้อยกว่าให้ยืมที่เดือนมา 1 เดือน 
(30 วัน) ถ้าตัวตั้งเดือนน้อยกว่าตัวลบให้ยืมที่ปี 1 ปี (12 เดือน)

ปี เดือน วัน

วันที่ท�าการประเมิน 2556 3 5

วัน เดือน ปีเกิด 2551 8 10

เด็กอายุ   4 6 25

ปี เดือน วัน

วันที่ท�าการประเมิน 2557 3 15

วัน เดือน ปีเกิด 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 ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ตามคูม่อืฯ ในข้อทกัษะทีเ่ด็กไม่ผ่านการประเมนิ 
  บ่อยๆ หลังจากนั้นอีก 1 เดือน กลับมาประเมินซ�้า
 4.3 กรณีประเมินซ�้า หลังจากการกระตุ้นแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กในการส่งต่อ เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล 
  (รพช./รพท./รพศ.) พร้อมใบส่งตัว

ตัวอย่างที่ 1
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การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่่ ผู้ปกครอง
กุญแจสู่ความส�าเร็จ 
  • รักลูกแสดงออกอย่างสม�่าเสมอ
 • 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
 • ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือท�าร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวาจา
 • เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของเล่น การทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอื่น 
  การไม่ทุบตีท�าร้ายคนอื่น เป็นต้น
 • โทรทัศน์หรือสื่อท�านองเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอายุต�่ากว่า 2 ปี และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีส�าหรับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกท�า และควรชี้แจงเมื่อเด็กท�าผิดพลาด เปลี่ยนเป็นให้ก�าลังใจ เมื่อเด็กพยายาม 
  ท�าสิ่งที่พึงปรารถนา และชมเชยเมื่อเด็กท�าได้
ข้อควรค�านึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 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 ให้ใช้มือปิดแก้วน�้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

 "ควรใช้การสอนโดยอธิบายอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น"
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

แรกเกิด 
- 1 เดือน 

1

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท่านอนคว�่ายกศีรษะและ
หันไปข้างใดข้างหนึ่งได้ 
(GM)

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่าบนเบาะนอน แขน 
ทั้งสองข้างอยู่หน้าไหล่ ผู้ประเมินสังเกตเด็กยก
ศีรษะ

ผ่าน:  เด็กสามารถยกศีรษะและหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้
	

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า พ่อแม่ ผู้ปกครองเขย่าของเล่นที่
มีเสียงตรงหน้าเด็ก ระยะห่างประมาณ 30 ซม. เมื่อเด็กมอง
ท่ีของเล่นแล้วค่อยๆ เคลือ่นของเล่นมาทางด้านซ้ายหรือขวา 
เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยประคอง
ศีรษะเด็กให้หันตาม ท�าซ�้าอีกคร้ังโดยเปล่ียนให้เคล่ือนของ
เล่นมาทางด้านตรงข้าม

2

ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองตามถึงกึ่งกลางล�าตัว  
(FM)

อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง

จัดให้เด็กอยู ่ในท่านอนหงาย ผู ้ประเมินถือ
ลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็กประมาณ 
20 ซม. ขยับลูกบอลผ้าสีแดงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก
สนใจ แล้วเคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงช้าๆ ไปทาง
ด้านข้างล�าตวัเดก็ข้างใดข้างหนึง่ เคลือ่นลกูบอล
ผ้าสีแดงกลับมาที่จุดกึ่งกลางล�าตัวเด็ก

ผ่าน: เดก็มองตามลกูบอลผ้าสแีดง จากด้านข้างถงึระยะ
กึ่งกลางล�าตัวได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย พ่อแม่ ผู้ปกครองถือของ
เล่นที่มีสีสดใสห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม.

2. กระตุ้นให้เด็กสนใจ โดยเรียกชื่อเด็กพร้อมกับเขย่า 
ของเล่น เมื่อเด็กสนใจมองให้เคลื่อนของเล่นไปทางด้าน
ข้างล�าตัวเด็ก เพื่อให้เด็กมองตาม

3. ถ้าเด็กไม่มองให้ช่วยเหลือโดยการประคองหน้าเด็กให้
มองตามของเล่น
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

แรกเกิด-
1 เดือน

3

ผ่าน
ไม่ผ่าน

สะดุ้งหรอืเคลือ่นไหวร่างกาย 
เม่ือได้ยนิเสยีงพดูระดบัปกติ 
(RL)

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. ผู้ประเมินอยู่ห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม. 

เรยีกชือ่เดก็จากด้านข้างทลีะข้างทัง้ซ้ายและ
ขวา โดยพูดเสียงดังปกติ 

ผ่าน: เดก็แสดงการรบัรูด้้วยการกระพรบิตา สะดุง้ หรอื
เคลื่อนไหวร่างกาย

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย พ่อแม่ ผู้ปกครองเรียกชื่อ
หรอืพดูคยุกบัเดก็จากด้านข้างทลีะข้างทัง้ข้างซ้ายและขวา
โดยพูดเสียงดังกว่าปกติ

2. หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวให้พ่อแม่ ผู้ปกครองยิ้มและ
สัมผัสตัวเด็ก ลดเสียงพูดคุยลงเรื่อยๆ จนให้อยู่ในระดับ
ปกติ

4

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ส่งเสียงอ้อแอ้ (EL) สังเกตว่าเด็กส่งเสียงอ้อแอ้ในระหว่างท�าการ
ประเมิน หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน:  เด็กท�าเสียงอ้อแอ้ได้	

พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มหรือสัมผัสตัวเด็กเบาๆ มองสบตา แล้ว
พูดคุยกับเด็กด้วยเสียงสูงๆ ต�่าๆ เพื่อให้เด็กสนใจและหยุด
รอให้เด็กส่งเสียงอ้อแอ้ตอบ

5
ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 
วินาที (PS)

ผู้ประเมินอุ้มเด็กให้ห่างจากหน้าผู้ประเมิน
30 ซม. ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก

ผ่าน:  เด็กสามารถมองจ้องหน้าได้อย่างน้อย 1 วินาที

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

ตาโต กระพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจมอง

1-2 6
ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า ข้อศอกงอ มือทั้ง
สองข้างวางที่พื้น ผู้ประเมินเขย่ากรุ๋งกริ๋งด้าน
หน้าเด็ก แล้วเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็ก
มองตาม

ผ่าน:  เด็กสามารถยกศีรษะขึ้นได้ 45 องศา
นาน 3 วินาที อย่างน้อย 2 ครั้ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า ข้อศอกงอ 
2. เขย่าของเล่นตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อยๆ เคลื่อน

ของเล่นขึน้ด้านบนเพือ่ให้เดก็เงยหน้าจนศรีษะยกขึน้ นบั 
1, 2 ค่อยๆ เคล่ือนของเล่นลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมอืนเดิม 

3. เคล่ือนของเล่นให้สูงขึ้น จนเด็กยกศีรษะตามได้ในแนว 
45 องศา และนับ 1, 2, 3 
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

1-2 7

ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองตามผ่านก่ึงกลางล�าตัว 
(FM)

 
อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง
 

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ประเมินถือ
ลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. 
โดยให้อยู่เยื้องจุดกึ่งกลางล�าตัวเด็กเล็กน้อย

2. กระตุ้นให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
3. ผู ้ประเมินเคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงผ่านจุด

กึ่งกลาง ล�าตัวเด็กไปอีกด้านหนึ่งอย่างช้าๆ

ผ่าน: เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง ผ่านจุดกึ่งกลาง 
ล�าตัวได้ตลอดโดยไม่หันไปมองทางอื่น

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย พ่อแม่ ผู้ปกครองยื่นใบหน้า
ห่างจากใบหน้าเด็ก 20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองหน้า และ
เคลื่อนใบหน้าผ่านกึ่งกลางล�าตัวเพื่อให้เด็กมองตาม 

2. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเดก็ให้หนัมองตาม หลงัจาก
ท่ีเดก็สามารถมองตามใบหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองได้แล้ว ให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองถือของเล่นท่ีมีสีสดใสห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ 20 ซม. กระตุน้ให้เดก็มองท่ีของเล่น และเคลือ่น
ของเล่นผ่านกึ่งกลางล�าตัวเพื่อให้เด็กมองตาม     

3. เมื่อเด็กมองตามได้ดีแล้ว ควรเพิ่มระยะห่างของใบหน้า 
หรือของเล่นจนถึงระยะ 30 ซม.

8

ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองหน้าผู้พูดคุยได้นาน
5 วินาที (RL)

วัตถุประสงค์: เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเด็ก กับพ่อแม่    
ผู้ปกครอง

1. จัดให้เด็กอยู ่ในท่านอนหงายหรืออุ ้มเด็ก 
ให้ใบหน้าผู้ประเมินห่างจากเด็กประมาณ 
60 ซม.

2. พูดคุยกับเด็กในขณะที่เด็กไม่ได้มองหน้า 
ผู้ประเมิน

ผ่าน: เด็กหันมามองหน้าผู้พูดได้อย่างน้อย 5 วินาที

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก ให้หน้าพ่อแม่  
ผู้ปกครองห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม. 

2. สบตาและพดูคุยหรือท�าท่าทางให้เดก็สนใจ เช่น ท�าตาโต 
ขยับริมฝีปาก ยิ้ม หัวเราะ 

3. หยิบของเล่นสีสดใสมาใกล้ๆ หน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
กระตุ้นให้เด็กมองของเล่นและมองหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เมื่อเด็กมองแล้วให้น�าของเล่นออก
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

1-2 9

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ผู้ประเมินฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่ห่าง
จากเด็กประมาณ 60 ซม. หรือถามจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ว่าเด็กท�าเสียง “อู” หรือ “อือ” หรือ 
“อา” ได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กท�าเสียงอู หรือ อือ หรือ อา อย่างชัดเจน

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็ก
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองย่ืนหน้าเข้าไปหาเด็ก สบตาและพูดคุย

ให้เด็กสนใจ แล้วท�าเสียง อู หรือ อือ หรือ อา ในล�าคอให้
เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้เด็กส่งเสียงตาม

3. เมื่อเด็กออกเสียงได้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองยื่นหน้าห่างจาก
เด็กเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 60 ซม.

10

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ 
เมื่อผู้ประเมินยิ้มและพูดคุย
ด้วย (PS)

จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายพร้อมก้มหน้าไปใกล้
เดก็ ยิม้และพดูคยุกบัเดก็ โดยไม่แตะต้องตวัเดก็

ผ่าน: เด็กสามารถยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้

อุม้เดก็อยูใ่นท่านอนหงาย มองตาเดก็และสัมผัสเบาๆ 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: กรุ๋งกริ๋ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่าบนพื้นราบ
2. ผู้ประเมินเขย่ากรุ๋งกริ๋งด้านหน้าเด็กเพื่อให้

เดก็สนใจ แล้วเคล่ือนขึน้ด้านบน กระตุน้ให้
เด็กมองตาม 

ผ่าน: เด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นพยุงตัวไว้
อย่างน้อย 5 วินาที

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนคว�่าบนพ้ืนราบพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ถือของเล่น เช่น กรุ๋งกริ๋งไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะเด็ก

2. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่น
ขึน้ เพ่ือให้เด็กสนใจยกศรีษะ โดยมอืยนัพืน้ไว้แขนเหยยีด
ตรงและหน้าอกพ้นพื้น
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

3-4 12

ผ่าน
ไม่ผ่าน

มองตามสิง่ของทีเ่คลือ่นทีไ่ด้
เป็นมุม 180 องศา (FM)

อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. ผู้ประเมินถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้า

เด็ก 30 ซม.
3. กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
4. ผู้ประเมินเคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนว

โค้งไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของเด็ก
อย่างช้าๆ แล้วเคลือ่นกลบัมาทางด้านตรงข้าม 
ประเมิน 3 คร้ัง

ผ่าน:  เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดงได้ 180 องศา 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. จัดเด็กอยู ่ ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็กอยู ่ ในแนว 
กึง่กลางล�าตัว 

2. ผู้ปกครองถือของเล่น ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม.  
(1 ไม้บรรทัด)

3. ผู้ปกครองเขย่าหรือแกว่งของเล่นเพื่อกระตุ้นเด็กให้สนใจ
จ้องมอง จากนัน้เคลือ่นของเล่นอย่างช้าๆ เป็นแนวโค้งไปทาง
ด้านซ้าย

4. ท�าซ�้าโดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนของเล่นจากทางด้านซ้ายไป 
ด้านขวา

5. ถ้าเด็กยังไม่มองตาม ให้ผู้ปกครองช่วยประคองหน้าเด็ก
เพื่อให้หันหน้ามามองตาม

13

ผ่าน
ไม่ผ่าน

หันตามเสียงได้ (RL)

อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง
          

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มนั่งตัก 
หันหน้าออกจากผู้ประเมิน

2. ผูป้ระเมนิเขย่ากรุ๋งกร๋ิงด้านซ้ายและขวาของ
ตัวเด็กทีละข้างโดยห่างประมาณ 60 ซม. 
และไม่ให้เด็กเห็น

ผ่าน:  เด็กหันตามเสียงและมองที่กรุ๋งกริ๋งได้

1. จัดให้เดก็อยู่ในท่านอนหงาย หรืออุม้เดก็นัง่บนตกัโดยหนั
หน้าออกจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

2. เขย่าของเล่นให้เด็กดู
3. เขย่าของเล่นทางด้านข้าง ห่างจากเด็กประมาณ 30–45 

ซม. และรอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง
4. จากนั้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดคุยและยิ้มกับเด็ก ถ้าเด็ก

ไม่หันมามองของเล่น ให้ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันตาม
เสียงค่อยๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 60 ซม.

14

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าเสียงสูงๆ ต�า่ๆ เพื่อแสดง
ความรู้สึก (EL)

ในระหว่างที่ประเมิน สังเกตว่าเด็กส่งเสียงสูงๆ 
ต�่าๆ ได้หรือไม่ หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน:  เด็กส่งเสียงสูงๆ ต�่าๆ เพื่อแสดงความรู้สึก 
อย่างน้อย 2 ความรู้สึก

พ่อแม่ ผู้ปกครองมองสบตาเด็ก และพูดด้วยเสียงสูงๆ ต�่าๆ 
เล่นหวัเราะกับเด็ก หรอืสมัผัสจุดต่างๆ ของร่างกายเด็ก เชน่ 
ใช้นิว้สัมผัสเบาๆ ท่ีฝ่าเท้า ท้อง เอว หรือใช้จมกูสัมผัสหน้าผาก 
แก้ม จมูก ปากและท้องเด็ก โดยการสัมผัสแต่ละครั้งควรมี
จังหวะหนักเบาแตกต่างกันไป 
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย (PS)

วัตถุประสงค์: สร้างเสริม
อารมณ์ดี

ผู ้ประเมินสังเกตขณะอยู ่กับเด็กหรือถาม 
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กยิ้มทักคนที่คุ้นเคย
ก่อนได้หรือไม่”

ผ่าน:  เดก็ยิม้ทกัพ่อแม่ ผูป้กครอง หรอืคนทีคุ่ย้เคยก่อน
ได้

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อท�ากิจกรรม
ต่างๆ ให้เด็กทุกครั้ง

2. อุ้มเด็กไปหาคนท่ีคุ้นเคย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม ่  
ผู้ปกครองยิ้มทักคนที่คุ้นเคยให้เด็กดู

3. พูดกระตุ ้นให้เด็กท�าตาม เช่น “ยิ้มให้คุณพ่อซิลูก”  
“ยิ้มให้.....ซิลูก” 
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยันตัวขึ้นจากท่านอนคว�่า
โดยเหยียดแขนตรงทั้งสอง
ข้างได้ (GM)

อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง
 

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า
2. ผู้ประเมินเขย่ากรุ๋งกริ๋งด้านหน้าเด็ก กระตุ้น

ให้เด็กมองสนใจ แล้วเคลื่อนขึ้นด้านบน 
กระตุ้นให้เด็กมองตาม

ผ่าน: เด็กสามารถใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างยันตัวขึ้นจน
ข้อศอกเหยียดตรง ท้องและหน้าอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า 
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองถือของเล่นไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะเด็ก
3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วเคล่ือนของเล่นให้สูงขึ้น

เหนอืศรีษะอย่างช้าๆ เพือ่ให้เดก็ยกศรีษะตาม โดยมอืยนั
พื้นไว้ แขนเหยียดตรงจนหน้าอกและท้องพ้นพื้น

17

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เอื้อมมือหยิบและถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในท่านอนหงาย
(FM)

อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง 
 

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. ผู้ประเมินถือกรุ๋งกร๋ิงให้ห่างจากตัวเด็ก 20-

30 ซม. ทีจุ่ดก่ึงกลางล�าตวั อาจกระตุน้ให้เดก็
สนใจและหยิบกรุ๋งกริ๋งได้

ผ่าน: เด็กสามารถเอื้อมมือข้างใดข้างหนึ่งไปหยิบ 
กรุ๋งกร๋ิงได้ (อาจจะมีการเคล่ือนไหวแบบสะเปะสะปะเพื่อ
หยิบกรุ๋งกริ๋ง)

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย พ่อแม่ ผู้ปกครองเขย่าของ
เล่นให้ห่างจากตัวเด็ก ในระยะที่เด็กเอื้อมถึง 

2. ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมาคว้าของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะ
เบาๆ ทีห่ลงัมือเดก็ หรือจบัมอืเดก็ให้เอือ้มมาหยิบของเล่น 
ท�าซ�้าจนเด็กสามารถเอื้อมมือมาหยิบของเล่นได้เอง

3. อาจแขวนโมบายในระยะทีเ่ด็กเอือ้มถงึ เพ่ือให้เด็กสนใจคว้าหยิบ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

หันตามเสียงเรียก (RL) ผู้ประเมินอยู่ข้างหลังเด็กเยื้องไปทางซ้ายหรือ
ขวา ห่างจากเด็กประมาณ 20-30 ซม. ใช้มือ
ป้องปากแล้วพูดคุยและเรียกเด็กหลายๆ ครั้ง 
และท�าซ�้าโดยเยื้องไปอีกด้านตรงข้าม

ผ่าน: เด็กหันตามเสียงเรียกหรือเสียงพูดคุย

1. ให้เด็กนั่งบนเบาะนอน 
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองพยงุอยูด้่านหลงัระยะห่างตวัเดก็ 30 ซม. 

พูดคุยกับเด็กด้วยเสียงปกติ รอให้เด็กหันมาทางทิศของ
เสียง ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก (ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่น
รบกวน) 

3. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กหันตามเสียงจนเด็ก
สามารถหนัตามเสียงได้เอง ถ้าเดก็ยงัไม่หนัให้พดูเสียงดงั
ขึ้น เมื่อหันมองลดระดับเสียงลงจนเสียงปกติ

19

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนแบบการเล่นท�าเสียงได้ 
(EL)

ผู้ประเมินใช้ปากท�าเสียงให้เด็กดู เช่น จุ๊บ หรือ 
ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถขยับปาก
ท�าเสียง จุ๊บ ได้หรือไม่ 
 
ผ่าน: เด็กสามารถเลียนแบบการเล่นท�าเสียงตามได้

พ่อแม่ ผู้ปกครองสบตาและพดูคยุกบัเดก็ ใช้ริมฝีปากท�าเสียง 
เช่น “จุ๊บจุ๊บ” เดาะลิ้น หรือ พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กมา
ไว้ทีป่ากแล้วขยบัตปีากเบาๆ กระตุน้ให้ออกเสยีง “วา..วา” ให้
เดก็ดหูลายๆ ครัง้ แล้วรอให้เดก็ท�าตาม จนเดก็สามารถเลยีน
แบบได้

20

ผ่าน
ไม่ผ่าน

สนใจฟังคนพูดและสามารถ
มองไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบ
เล่นกับเด็กนาน 1 นาที
(PS)
อุปกรณ์: ตุ๊กตาผ้า

1. ผูป้ระเมินนัง่หนัหน้าเข้าหาเด็กแล้วเรียกช่ือเดก็ 
2. เมือ่เดก็มองแล้วผูป้ระเมนิหยบิตุ๊กตาผ้าให้เดก็

เหน็ในระดับสายตาเด็ก
3. ผู้ประเมินกระตุ้นให้เด็กสนใจตุ๊กตาผ้าด้วย 

ค�าพูด ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสบตากับผู้ประเมิน และมองที่ตุ๊กตาผ้าได้นาน 
1 นาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. จัดเด็กนั่งหันหน้าเข้าหาพ่อแม่ ผู้ปกครอง
2. เรยีกชือ่และสบตา พดูคยุกบัเดก็เมือ่เดก็มองสบตาแล้ว น�า

ของเล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ
ของเล่น เช่น วนันีแ้ม่มพีีตุ่ก๊ตามาเล่นกบัหน ูพีตุ่ก๊ตามผีม
สีน�้าตาลใส่ชุดสีเขียว
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

นั่งได้มั่นคงและเอี้ยวตัวใช้
มือเล่นได้อย่างอิสระ 
(sit stable) (GM)

อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง

1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง
2. วางกรุ๋งกริ๋งไว้ด้านข้างเยื้องไปทางด้านหลัง 

กระตุ้นให้เด็กสนใจหยิบกรุ๋งกริ๋ง

ผ่าน: เด็กสามารถนั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัว หรือหมุนตัว
ไปหยิบกรุ๋งกริ๋งแล้วกลับมานั่งตัวตรงอีก

1. จัดเด็กอยู่ในท่าน่ัง วางของเล่นไว้ท่ีพื้นทางด้านข้างเยื้อง
ไปด้านหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองเรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่นเพื่อจะได้
เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้เล่ือนของเล่น
ใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วพ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยจับแขน
เด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ท�าอีกข้างสลับกันไป 
จนเด็กหยิบได้เอง

22

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนเกาะเครื่องเรือนสูงระดับ
อกได้ (GM)

อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง
 

1. วางกรุ๋งกริ๋งไว้บนเครื่องเรือน เช่น โต๊ะหรือ
เก้าอี้

2. จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน
3. กระตุ้นให้เด็กสนใจที่กรุ๋งกริ๋ง

ผ่าน:  เดก็สามารถยนืเกาะเครือ่งเรอืนได้เอง อย่างน้อย 
10 วินาที โดยใช้แขนพยุงตัวไว้และสามารถขยับขาได้ 

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองจัดเด็กให้ยืนเกาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง/ 
เครือ่งเรอืน

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับที่สะโพกก่อน ต่อมาเปลี่ยนจับที่เข่า 
แล้วจึงจับมือเด็กเกาะที่เครื่องเรือน

3. เมือ่เดก็เริม่ท�าได้ ให้เดก็ยนืเกาะเคร่ืองเรอืนเอง โดยไม่ใช้
หน้าอกพิง หรือท้าวแขนเพื่อพยุงตัว

4. พ่อแม่ ผูป้กครองคอยอยูใ่กล้ๆ เดก็ พ่อแม่ ผูป้กครองอาจ
เปิดเพลงแล้ว กระตุ้นให้เต้นตามจังหวะเพลง

23

ผ่าน
ไม่ผ่าน

จ้องมองไปที่หนังสือพร้อม
กับผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที 
(FM)

อุปกรณ์: หนังสือรูปภาพ

จัดเด็กนั่งบนตัก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเปิด
หนังสือและพูดกับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ

ผ่าน: เด็กจ้องมองที่รูปภาพขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครองพูด
ด้วยเป็นเวลา 2-3 วินาที

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มเด็กน่ังบนตัก เปิดหนังสือพร้อมกับ
พูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดูรูปภาพในหนังสือ  

2. หากเดก็ยังไม่มองให้พ่อแม่ ผู้ปกครองประคองหน้าเดก็ให้
มองที่รูปภาพในหนังสือ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ 
(RL)

ให้เดก็เล่นอย่างอสิระ ผูป้ระเมนิอยูห่่างจากเดก็
ประมาณ 120 ซม. แล้วเรียกช่ือเด็กด้วยเสียง
ปกติ

ผ่าน: เด็กสามารถตอบสนองโดยหันมามองผู้ประเมิน

พ่อแม่ ผูป้กครองเรยีกชือ่เดก็ด้วยน�า้เสยีงปกตบ่ิอยๆ ในระยะ
ห่างประมาณ 120 ซม. ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กเป็นประจ�า 
ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครองประคอง
หน้าเด็กให้หันมามองจนเด็กสามารถท�าได้เอง

25

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลียนเสียงพูดคุย (EL) ถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือสังเกตระหว่าง
ประเมินว่าเด็กท�าเสียงเลียนเสียงพูดหรือไม่

ผ่าน: เด็กเลียนเสียงที่แตกต่างกัน อย่างน้อย 2 เสียง 
เช่น จา มา ปา ดา อู ตา

พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ๆ
ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น จา มา ปา ดา อู ตา

26

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ ได้ (PS)

อุปกรณ์: ผ้าขนาด 30x30 
ซม. มีรูอยู่ตรงกลาง

วัตถุประสงค์: เพื่อเน้นการเสริม
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง

1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน
2. ผู้ประเมินใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง
3. ผู้ประเมินโผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครั้งพร้อม

กบัพดู “จ๊ะเอ๋” ครัง้ที ่3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พดู
ค�าว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่านรูผ้า
ว่าเด็กจ้องมองด้านที่ผู้ประเมินเคยโผล่หน้า
ได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่หน้าออกไป หรือ
เด็กรู้จักซ่อนหน้าและเล่นจ๊ะเอ๋กับผู้ประเมิน

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองเล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็กโดยใช้มือปิดหน้า
หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้ผ้าปิดหน้าเล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็ก

2. กระตุ้นให้เด็กสนใจของเล่น แล้วเอาผ้าปิดของเล่นเพื่อให้
เด็กตามหา

3. ให้พ่อแม่ ผูป้กครองใช้ผ้าเชด็หน้าหรอืผ้าผนืเลก็ๆ บงัหน้า
ไว้ โผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้าด้านใดด้านหนึ่งพร้อม
กบัพดูว่า “จ๊ะเอ๋” หยดุรอจงัหวะเพือ่ให้เดก็หนัมามองหรอื
ยิม้เล่นโต้ตอบฝึกบ่อยๆ จนกระทัง่เด็กสามารถยืน่โผล่หน้า
ร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน 
(GM)

อุปกรณ์: ลูกบอลยางบีบ 
กรุ๋งกริ๋ง 

จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงายหรือนอนคว�า่ แล้ว
กระตุ้นให้เด็กลุกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอลยางบีบ
กระตุ้น หรือตบมือ/ใช้ท่าทางเรียก

ผ่าน: เด็กสามารถลุกขึ้นนั่งจากท่านอนได้

1. จัดเด็กในท่านอนคว�่า จับเข่างอทั้ง 2 ข้าง จับมือเด็กทั้ง 
2 ข้างยันพื้น

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองกดที่สะโพก เพื่อให้เด็กยันตัวลุกขึ้นมา
อยู่ในท่านั่ง

28

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกาะเดินไปข้างๆ ได้ 4-5 ก้าว 
(GM)

อุปกรณ์: ลูกบอลยางบีบ 
กรุ๋งกริ๋ง 
  

1. จัดให้เด็กยืนเกาะเคร่ืองเรือนที่อยู่สูงระดับ
อกเด็ก เช่น โต๊ะ เก้าอี้

2. ผูป้ระเมินวางลูกบอลยางบีบหรือกรุ๋งกร๋ิงบน
เครื่องเรือนในระยะทีม่อืเดก็เอื้อมไม่ถึง

3. ผูป้ระเมนิกระตุน้ให้เดก็เดนิไปด้านข้าง เพือ่
หยิบลูกบอลยางบีบ

ผ่าน: เด็กสามารถเกาะเดินไปข้างๆ ได้ 4-5 ก้าว

1. จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือนที่อยู่สูงระดับอกเด็ก เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้

2. วางของเล่น เช่น ลูกบอลยางบีบ กรุ๋งกริ๋ง ตุ๊กตาให้ไกล
จากด้านข้างตัวเด็กทางด้านซ้ายหรือขวา ในระยะที่เด็ก
เอื้อมไม่ถึง

3. พ่อแม่ ผู้ปกครองนั่งคุกเข่าด้านหลังตัวเด็ก ใช้มือจับ
บริเวณสะโพกทั้ง 2 ข้างของเด็ก

4. หากต้องการให้เด็กก้าวขาขวา ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองกด
สะโพกซ้ายลงเพื่อให้เด็กทิ้งน�้าหนักตัวลงที่ขาซ้าย

5. ดันสะโพกขวาขึ้นให้ขาขวากางออก เพื่อก้าวไปด้านข้าง
6. เมือ่เดก็ก้าวขาแล้ว ให้กดสะโพกขวาลงเพือ่ให้ทิง้น�า้หนกั

ตัวบนขาขวา
7. ดันขาซ้ายเข้ามาชิดขาขวา แล้วท�าซ�้า ข้อ 1-7 จนกระทั่ง

เด็กก้าวขาไปข้างๆ หยิบของเล่นได้

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

9 29

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ถือก้อนไม้ 2 ก้อนเคาะกัน
(FM)
อุปกรณ์: ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์ 4 ก้อน

 

1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง
2. ผูป้ระเมนิวางก้อนไม้ 2 ก้อน ไว้ตรงหน้าเดก็
3. ผู้ประเมินถือก้อนไม้อีก 2 ก้อน เคาะกันให้

เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ 2 ก้อน มาเคาะกันได้

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองหาวัตถุที่ใช้เคาะกันได้ เช่น ก้อนไม้ 
กล่องกระดาษขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก

2. เคาะก้อนไม้หรือกล่องกระดาษให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็ก
ท�าตาม ถ้าท�าไม่ได้ให้ พ่อแม่ ผูป้กครองช่วยจบัมอืเดก็ท�า 
และลดการช่วยเหลือลงจนเด็กท�าได้เอง

30

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้นิ้วหัวแม่มือ และน้ิวอื่นๆ 
หยิบของขึ้นจากพื้น (FM)
อุปกรณ์: วัตถุชิ้นเล็กขนาด 
2 ซม.

1. ผู้ประเมินวางวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้นบนพื้น โดย
ให้อยู่ในระยะที่เด็กเอื้อมมือไปหยิบได้ง่าย

2. ผูป้ระเมนิบอกเดก็ให้หยบิวตัถุ หรือแสดงให้
เด็กดูก่อน

ผ่าน: เดก็หยบิวตัถขุึน้จากพืน้ได้โดยใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้
อื่นๆ (ไม่ใช่หยิบขึ้นด้วยฝ่ามือ)

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองน�าวัตถุสีสดใส เช่น ก้อนไม้ เชือก หรือ
อาหารชิ้นเล็กๆ  เช่น แตงกวา ขนมปัง วางตรงหน้าเด็ก 

2. หยิบของให้เด็กดู แล้วกระตุ้นให้เด็กหยิบ
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ ช่วยจับมอืเดก็ ให้หยบิส่ิงของหรืออาหาร 

ชิ้นเล็ก ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�าได้เอง

31

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ เม่ือใช้
ท่าทางประกอบ (RL)

ผู้ประเมินหรือพ่อแม่ ผู้ปกครองสบตาเด็ก แล้ว
บอกให้เด็กโบกมือหรือตบมือโดยใช้ท่าทาง
ประกอบ เช่น ท�าท่าทางตบมือแต่ไม่ตบจริง

ผ่าน: เด็กสามารถท�าตามค�าส่ัง แม้ไม่ถกูต้องแต่พยายาม
ยกแขนและเคลื่อนไหวมือ

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

2. ถ้าเด็กไม่ท�า ให้จับมือท�าและค่อยๆ ลดความช่วยเหลือ
ลงโดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะ
ข้อศอก เมือ่เร่ิมตบมอืเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลอืลง เป็น
บอกหรือสั่งให้ท�าอย่างเดียว

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

9 32

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการ
แสดงท่าทาง (EL)

ผู้ประเมินสังเกต หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า
เด็กปฏิเสธสิ่งของ อาหาร หรือการช่วยเหลือ
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองได้หรือไม่ 

ผ่าน: เด็กสามารถใช้ท่าทางเดิมในการปฏิเสธ เช่น 
สั่นหัว ใช้มือผลักออกไป หันหน้าหนี

เมื่อเด็กรับประทานอาหารหรือขนมอิ่มแล้ว ถามเด็กว่า “กิน
อกีไหม” แล้วส่ันศีรษะพร้อมกบัพดูว่า “ไม่เอา” ให้เดก็เลยีน
แบบตาม ท�าเช่นนีก้บัสถานการณ์อืน่ๆ เพือ่ให้เดก็เรยีนรูเ้พิม่ขึน้

 

33

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนเสยีงค�าพดูทีคุ่น้เคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง (EL)

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือสังเกตระหว่าง
ประเมินว่าเด็กท�าเสียงเลียนเสียงพูดได้หรือไม่ 

ผ่าน: เดก็เลยีนเสยีงค�าพดูทีคุ่น้เคยได้อย่างน้อย 1 เสยีง 
เช่น หม�่า จ๊ะ 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเปล่งเสียงที่เด็กเคยท�าได้แล้ว เช่น ป๊ะ จ๊ะ 
จ๋า รอให้เด็กเลียนเสียงตามจากนั้นเปล่งเสียงที่แตกต่างจาก
เดิมให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น “ไป” “ป(ล)า ” “หม�่า”

34

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้น้ิวหยบิอาหารกนิได้ (PS) ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กใช้นิ้วหยิบ
อาหารกินได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสามารถใช้นิ้วมือหยิบอาหารกินได้

1.  วางอาหารทีเ่ด็กชอบและหยบิง่ายขนาด 1 ค�า เช่น ขนมปัง
กรอบ ตรงหน้าเด็ก

2.  พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมอืเดก็หยบิอาหารใส่ปาก แล้วปล่อย
ให้เด็กท�าเองฝึกบ่อยๆ จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนนาน 2 วินาที (GM) จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่าน: เด็กสามารถยืนได้เอง โดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นาน
อย่างน้อย 2 วินาที 

พยุงล�าตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปลี่ยน
มาจับข้อมือเด็ก แล้วค่อยๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง

36

ผ่าน
ไม่ผ่าน

จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของ
ชิ้นเล็ก (FM)
อุปกรณ์: วัตถุขนาดเล็ก 
ขนาด 1 ซม.

1.  ผูป้ระเมินวางวตัถุชิน้เล็กๆ ตรงหน้าเดก็ 1 ชิน้
2. กระตุ้นความสนใจของเด็กไปที่วัตถุชิ้นเล็ก 
   แล้วบอกให้เด็กหยิบ หรืออาจหยิบให้เด็กดู   
   สังเกตการหยิบของเด็ก

ผ่าน: เด็กสามารถจีบนิ้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบ
วัตถุชิ้นเล็กขึ้นมาได้ 1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู ้ปกครองแบ่งขนมหรืออาหารเป็นช้ินเล็กๆ 
ประมาณ 1 ซม. ไว้ในจาน แล้วหยิบอาหารหรือขนมโดย
ใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชีห้ยบิให้เดก็ด ูแล้วบอกให้เดก็ท�าตาม

2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยเหลอืเดก็โดยจบัรวบนิว้กลาง นิว้นาง
และนิว้ก้อยเข้าหาฝ่ามอื เพือ่ให้เดก็ใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้
ชี้หยิบวัตถุ

3. เล่นเกมที่เด็กต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แตะกันเป็น
จังหวะ หรือเล่นร้องเพลงแมงมุมขยุ้มหลังคาประกอบ
ท่าทางจีบนิ้ว

37

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โบกมือหรือตบมือตามค�าสั่ง  
(RL)

ผู้ประเมินหรือพ่อแม่ ผู้ปกครองสบตาเด็กแล้ว
บอกให้เดก็โบกมอื หรอืตบมอืโดยห้ามใช้ท่าทาง
ประกอบ

ผ่าน: เด็กสามารถท�าตามค�าส่ัง แม้ไม่ถกูต้องแต่พยายาม
ยกแขนและเคลื่อนไหวมืออย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

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

2. ถ้าเดก็ไม่ท�า ให้จบัมอืท�าและค่อยๆ ลดความช่วยเหลอืลง
โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก 
เมือ่เร่ิมตบมอืเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลงเป็นบอกหรอื
สั่งให้ท�าอย่างเดียว



24  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

แสดงความต้องการ โดย
ท�าท่าทาง หรือเปล่งเสียง
(EL)

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เมื่อเด็กต้องการ
สิ่งต่างๆ เด็กท�าอย่างไร

ผ่าน: เด็กแสดงความต้องการด้วยการท�าท่าทางเดิม 
3 คร้ัง ในสถานการณ์ต่างกนั หรือ เปล่งเสียง/ท่าทางอ่ืน 
3 อย่าง

พ่อแม่ ผูป้กครองน�าของเล่น หรอือาหารทีเ่ดก็ชอบ 2-3 อย่าง 
วางไว้ด้านหน้าเดก็ ถามเดก็ว่า “หนเูอาอนัไหน” หรอืถามว่า 
“หนูเอาไหม” รอให้เด็กแสดงความต้องการ เช่น ชี้ แล้วจึง
จะให้ของ ท�าเช่นนีท้กุครัง้เมือ่เดก็ต้องการของเล่นหรอือาหาร

39

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ผู ้ประเมินยื่นของเล่นที่ เตรียมไว้ให้เด็ก 
ครั้งละ 1 ชิ้น จนครบ 4 ชนิด

2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทั้ง 4 ชนิดว่าตรงตาม
ประโยชน์หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ 

   ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กเล่นสิ่งของตามประโยชน์ได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 1 ใน 4 ชิน้ เช่น เล่นหวผีม ป้อนอาหาร ดืม่น�า้

พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การหวผีม การ
แปรงฟัน การป้อนอาหารเด็ก โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองท�าให้เดก็
ดู และกระตุ้นให้เด็กท�าตาม
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ผ่าน
ไม่ผ่าน
 

ยืนอยู่ตามล�าพังได้นาน
อย่างน้อย 10 วินาที 
(GM)

จัดเด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่าน: เด็กสามารถยืน โดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นาน 
อย่างน้อย 10 วินาที 

พยุงตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กยืนได้แล้วให้เปลี่ยนมาจับข้อมือ
เด็กแล้วค่อยๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง และค่อยๆ เพิ่ม
เวลาขึ้นจนเด็กยืนได้เอง นาน 10 วินาที



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   25

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ขีดเขียน (เป็นเส้น) บน
กระดาษได้ (FM)
อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

1. ผู้ประเมินแสดงวิธีการขีดเขียนบนกระดาษ
ด้วยดินสอให้เด็กดู 

2. ผู้ประเมินส่งดินสอให้เด็ก และพูดว่า “ลอง
วาดซิ”

ผ่าน: เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใดๆ ก็ได้บนกระดาษ

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้ดินสอเขียนเป็นเส้นๆ บนกระดาษให้
เด็กดู (อาจใช้ดินสอ หรือปากกา หรือสเีมจกิ ได้)

2. ให้เด็กลองท�าเอง ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับ
ดินสอขีดเขียนเป็นเส้นๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็ก
สามารถท�าได้เอง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้
ถูกต้อง 2 ชนิด (RL)
อุปกรณ์:  ชุดทดสอบ           
การเลือกส่ิงของ เช่น บอล 
ตุ๊กตาผ้า  ถ้วย รถ 

ผู้ประเมินวางวัตถุ 2 ชนิด ไว้ตรงหน้าเด็ก แล้ว
ถามว่า "...อยู่ไหน" จนครบทั้ง 2 ชนิด แล้วจึง
สลับต�าแหน่ง ที่วางวัตถุ ประเมิน 3 ครั้ง 

ผ่าน: เด็กสามารถชี้หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด 
ชนิดละ 1 ครั้ง

1. เตรียมของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 1 ชนิด และบอกให้
เด็กรู้จักชื่อวัตถุทีละชนิด 

2. ถามเด็ก“…อยู่ไหน” โดยให้เด็กชี้หรือหยิบ ถ้าเด็กเลือก
ไม่ถูกต้อง ให้เล่ือนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กชี้หรือ
หยิบ

3. เม่ือเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่
เดก็คุน้เคยเป็น  2 ชนดิ และถามเช่นเดมิจนเดก็ชีห้รอืหยบิ
ได้ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด

4. เพิ่มชนิดวัตถุที่เด็กสนใจชี้ให้เด็กดู แล้วพูดให้เด็กชี้ เพื่อ
เพิ่มการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ถามผู้ปกครองว่า “เด็กพูดเป็นค�าอะไรได้บ้าง” 
หรือสังเกตเด็ก

ผ่าน: เด็กสามารถพูดค�าพยางค์เดียว (ค�าโดด)
ได้อย่างน้อย 2 ค�า ถึงแม้จะยังไม่ชัด 
หมายเหตุ  ต้องไม่ใช่ชื่อคนหรือชื่อสัตว์เลี้ยงในบ้าน

1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ออกเสียงพูดค�าง่ายๆ ขณะเล่น หรือใน
สถานการณ์จริงให้เด็กฟัง และกระตุ้นให้เด็กเลียนค�าพูด
ตาม เช่น บอล โยน เตะ แมว หมา เป็นต้น

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองสอนเด็กพูดค�าสั้นๆ ตามเหตุการณ์จริง 
เช่น ในเวลารับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าว พดูว่า "ปลา" 
"ข้าว" "ไข่" "น�้า" แล้วให้เด็กพูดตาม



26  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลยีนแบบท่าทางการท�างาน
บ้าน (PS)

วตัถุประสงค์: ฝึกความรับผดิชอบ

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กเคยเล่นเลียน
แบบการท�างานบ้านบ้างหรือไม่ เช่น กวาดบ้าน  
ถูบ้าน เช็ดโต๊ะ

ผ่าน: เด็กเลียนแบบท่าทางการท�างานบ้านได้อย่างน้อย
1 อย่าง

ขณะท�างานบ้าน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็ก และกระตุ้น
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการท�างานบ้าน เช่น เช็ดโต๊ะ กวาดบ้าน 
ถูบ้าน เก็บเสื้อผ้า เป็นต้น

16-18 45

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เดนิลากของเล่น หรือสิง่ของ
ได้ (GM)
อปุกรณ์: กล่องพลาสตกิผูก
เชือก

1. ผู้ประเมินเดินลากของเล่นให้เด็กดู
2. ผู้ประเมินส่งเชือกลากของเล่นให้เด็ก และ

บอกให้เด็กเดินลากของเล่นไปเอง

ผ่าน: เด็กเดินลากรถของเล่นได้ไกล 2 เมตร โดยอาจ
เดินไปข้างหน้าหรือเดินถอยหลังก็ได้ พร้อมกับลากรถ
ของเล่นไปโดยรถอาจคว�่าได้

1. พ่อแม่ ผูป้กครองจบัมอืเดก็ให้ลากของเล่นเดนิไปข้างหน้า
ด้วยกัน

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กเดินเองต่อไป โดยท�า
หลายๆ ครั้ง จนเด็กสามารถเดินลากของเล่นไปได้เอง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ผู้ประเมินส่งกระดาษและดินสอให้เด็ก  
2. ผู ้ประเมินบอกเด็ก "หนูลองวาดรูปซิคะ" 

(โดยไม่สาธิตให้เด็กดู) 

ผ่าน: เดก็สามารถขดีเขยีน เป็นเส้นใดๆ บนกระดาษได้เอง
หมายเหตุ:  ถ้าเด็กเพียงแต่เขียนจุดๆ หรือกระแทก
สีเทียนกับกระดาษให้ถือว่าไม่ผ่าน

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้นๆ บน
กระดาษให้เดก็ด ู(อาจใช้ดนิสอ หรอืปากกา หรอืสีเมจกิได้)

2. ให้เด็กลองท�าเอง ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับ
ดินสอขีดเขียนเป็นเส้นๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็ก
สามารถท�าได้เอง



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   27

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ผู้ประเมินวางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก
2. ผู้ประเมินมองหน้าเด็กแล้วสั่งเด็ก
   “กอดตุ๊กตาซิ”
   “ขว้างลูกบอลซิ”
   “ส่งรถให้ครูซิ”

ผ่าน: เด็กสามารถแสดงกริยากับสิ่งของได้อย่างน้อย
1 ค�าสั่ง โดยผู้ประเมินไม่ต้องแสดงท่าทางประกอบ

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็ก ขณะที่เด็กก�าลังถือหรือเล่นของ
เล่นอยู่

2. สั่งเด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองจบัมอืเดก็หยบิของแล้ว

ส่งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พร้อมพูดว่า “ส่งของให้แม่” ถ้า
เดก็เริม่ท�าได้ให้ออกค�าสัง่เพยีงอย่างเดยีวและเปลีย่นเป็น
ค�าสั่งอื่นๆ เพิ่ม

48

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตอบช่ือวัตถไุด้ถูกต้อง (EL)
อุปกรณ์: ของเล่นเด็ก เช่น 
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

ผูป้ระเมนิชีไ้ปทีข่องเล่นทีเ่ดก็คุน้เคยแล้วถามว่า 
“นี่อะไร” 

ผ่าน: เดก็สามารถตอบชือ่วตัถไุด้ถกูต้อง หรือออกเสียงได้
ใกล้เคยีง เช่น ตุก๊ตา – ตา ได้ 1 ชนิด

1. ให้พ่อแม่ ผูป้กครองใช้สิง่ของหรอืของเล่นทีเ่ดก็คุน้เคยและ
รู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา นม

2. หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นี่อะไร”รอให้เด็กตอบ ถ้าไม่
ตอบให้บอกเดก็ และให้เดก็พดูตามแล้วถามซ�า้ให้เด็กตอบเอง



28  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ผู้ประเมินยื่นของเล่นทั้งหมดให้เด็ก และสังเกต
ลักษณะการเล่นของเด็ก

ผ่าน: เด็กสามารถเล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่ เช่น ใช้
ช้อนตักในถ้วย หรือใช้หวี หวีผมให้ตุ๊กตา โดยเด็กเล่นได้
อย่างน้อย 3 ชนิด

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองเล่นสมมตกิบัเดก็ เช่น  แปรงฟันให้ตุก๊ตา  
เล่นป้อนอาหารให้ตุ๊กตา  หวีผมให้ตุ๊กตา

2. ถ้าเด็กยังท�าไม่ได้ ผู้ปกครองจับมือให้เด็กท�าตามจนเด็ก
เล่นได้เอง 



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   29

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

วิ่งได้ (GM)
อุปกรณ์: ลูกบอลเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 20 ซม.

ผูป้ระเมินเล่นว่ิงแข่งกับเดก็ หรืออาจกล้ิงลูกบอล 
แล้วกระตุ้นให้เด็กวิ่งตามลูกบอล

ผ่าน: เดก็วิง่ได้อย่างม่ันคงโดยไม่ล้ม และไม่ใช่การเดนิเร็ว

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กวิ่งเล่น หรือร่วมวิ่งกับเด็กคน
อื่นๆ เพื่อให้เด็กสนุกสนาน

2. ลดการช่วยเหลอืลงเมือ่เดก็มัน่ใจและเร่ิมวิง่ได้ดขีึน้จนเดก็
สามารถวิ่งได้เอง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เดินถือลูกบอลไปได้ไกล 
3 เมตร (GM)
อุปกรณ์: ลูกบอลเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 20 ซม.

1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองยืนหันหน้า
เข้าหากันระยะห่าง 3 เมตร 

2. ผู้ประเมินส่งลูกบอลให้เด็กถือ และบอกให้
เด็กเดินไปหาพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กสามารถเดินถือลูกบอล ไปได้ไกล 3 เมตร
โดยไม่ล้ม และไม่เสียการทรงตัว

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองถือลูกบอลหรือลูกโป่งเดินให้เด็กดู 
2. บอกให้เด็กท�าตาม 
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้พ่อแม่ ผูป้กครองจบัมอืเดก็ถอืบอล หรอื

ลูกโป่ง อาจจะวางไว้บนโต๊ะหรือใส่ตะกร้า ช่วยพยุงหาก
เด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี

4. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดีและถือบอลได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะ
ทางจนถึง 3 เมตร 

52

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ผู้ประเมินกางหนังสือไว้ตรงหน้าเด็ก แสดง
วธิกีารเปิดหนงัสอืให้เดก็ด ูและบอกให้เดก็ท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถแยกหน้าและพลิกหน้าหนังสือได้
ทีละแผ่นด้วยตนเองอย่างน้อย 1 แผ่น

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองเปิดหน้าหนังสือทีละหน้าแล้วชี้ให้เด็กดู
รูปภาพและปิดหนังสือ

2. บอกให้เด็กท�าตาม
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้ช่วยจบัมอืเดก็พลิกหน้าหนงัสือทลีะหน้า

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



30  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

18 53

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ผู้ประเมินต่อก้อนไม้ 2 ชั้นให้เด็กดูแล้วรื้อ
แบบออก

2. ยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 2 ก้อน และกระตุ้นให้เด็ก
ต่อก้อนไม้เอง ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้ม 2 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้
กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กท�าตาม 
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้จบัมอืเดก็วางก้อนไม้ก้อนที ่1 ทีพ่ืน้ และ

วางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1
4. ท�าซ�า้หลายคร้ังและลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็ต่อก้อนไม้

ได้เอง หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย
5. หากเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 2 ชั้น

54

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ผู้ประเมินวางวัตถุ 3 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็กแล้ว
ถามว่า “…อยู่ไหน” จนครบทั้ง 3 ชนิด แล้วจึง
สลับต�าแหน่งที่วางวัตถุ ประเมิน 3 ครั้ง 

ผ่าน: เด็กสามารถชี้หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 
3 ชนิด อย่างน้อย ชนิดละ 2 ครั้ง

1. เตรียมของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 1 ชนิด และบอกให้
เด็กรู้จักชื่อวัตถุทีละชนิด 

2. ถามเด็ก “…อยู่ไหน” โดยให้เด็กชี้หรือหยิบ ถ้าเด็กเลือก
ไม่ถกูต้องให้เลือ่นของเข้าไปใกล้ และจบัมอืเดก็ชีห้รอืหยบิ

3. เม่ือเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่
เดก็คุ้นเคยเป็น 2 ชนดิ และถามเช่นเดมิจนเดก็ชีห้รือหยบิ
ได้ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด

4. เพิ่มชนิดวัตถุที่เด็กสนใจชี้ให้เด็กดู แล้วพูดให้เด็กชี้ เพื่อ
เพิ่มการเรียนรู้ภาษาของเด็ก

55

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

2. ผู้ประเมินถามเด็กว่า “…อยู่ไหน” โดยถาม     
3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถชี้อวัยวะ ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู ้ปกครองเริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่  
ผู้ปกครองให้เด็กดู

2. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กท�าตาม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง
3. ถ้าเด็กชี้ไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้ให้ถูกต้อง และลดการช่วย

เหลือลงจนเด็กสามารถชี้ได้เอง โดยอาจใช้เพลงเข้ามา
ประกอบในการท�ากิจกรรม        

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

18 56

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดเลียนค�าที่เด่นหรือค�า
สุดท้ายของค�าพูด (EL)

ผูป้ระเมนิพดูคยุกบัเดก็เป็นประโยคสัน้ๆ ไม่เกนิ 
3 ค�า แล้วสังเกตการโต้ตอบของเด็ก

ผ่าน: เด็กเลียนค�าพูดที่เด่น หรือค�าสุดท้ายของค�าพูด 
เช่น “หนูไปเที่ยว” เด็กเลียนค�า “เที่ยว” หรือ “ไป” ได้

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองสอนให้เด็กพูดตามในสถานการณ์จริง 
เช่น

  - เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปเที่ยว” รอให้เด็กออกเสียง  
    “เที่ยว” ก่อนแล้วจึงพาออกนอกห้อง
  - ขณะเล่น เช่น ดันรถให้ไปข้างหน้า พูดว่า “รถวิ่ง บรื้น 
     บรื้น” รอให้เด็กออกเสียง“บรื้นบรื้น” แล้วเล่นต่อไป
2. ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพูดตามให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดซ�้าค�า

เด่นหรอืค�าสดุท้ายนัน้ จนเด็กสามารถเลยีนค�าพดูสดุท้าย
นั้นได้ 

3. เมื่อเด็กพูดได้แล้ว ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองแสดงความสนใจ
และพูดโต้ตอบกับเด็กเปลี่ยนใช้ค�าอื่นๆ ในสถานการณ์
ต่างๆ

57

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็พดูเป็นค�าๆ หรอื
รู้จักชื่อสิ่งของอะไรบ้าง

ผ่าน: เดก็พดูได้อย่างน้อย 4 ค�า เช่น ทกัทาย-สวสัด ีและ
เรียกชื่อสิ่งของต่างๆ เช่น โต๊ะ แมว

สอนให้เด็กพูดค�าสั้นๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น
-  ขณะรับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “ข้าว” ให้เด็ก

พูดตาม “ข้าว” 
-  ขณะก�าลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดค�าต่างๆ ตามรูปภาพ 

เช่น “ปลา”
-  เมื่อพบหน้าผู้ใหญ่ให้พูดทักทายค�าว่า “สวัสดีค่ะ/
    ครับ”หรือใช้ค�าที่ทักทายในท้องถิ่น เช่น ธุจ้า ทุกครั้ง

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



32  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

18 58

ผ่าน
ไม่ผ่าน

สนใจ/มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้
ที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย
3 เมตร (PS)

ผู้ประเมินชี้สิ่งที่อยู่ไกลอย่างน้อย 3 เมตร เช่น 
โต๊ะ นาฬิกา แล้วพูดชื่อสิ่งของ เช่น “โน่นโต๊ะ” 
“โน่นนาฬิกา” แล้วสงัเกตว่าเดก็มองตามได้หรอืไม่

ผ่าน: เด็กมองตามเมื่อชี้สิ่งที่อยู่ไกลออกไป อย่างน้อย
3 เมตร

พ่อแม่ ผู้ปกครองชี้ส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวให้เด็กมองตาม หากเด็ก
ยังไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตาม แล้วค่อยชี้ของ
ที่อยู่ไกลออกไป จนถึง 3 เมตร

หมายเหตุ: ของควรจะเป็นของชิ้นใหญ่และมีสีสดใส

59

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ดื่มน�้าจากแก้วและวางคืนที่
เดิมได้เองโดยไม่หก (PS)
อุปกรณ์: แก้วพลาสติก
ใส่น�้า ¼ แก้ว

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถดื่มน�้าจาก
แก้ว และวางคืนที่เดิมได้โดยไม่หกหรือไม่ หรือ
ผู้ประเมินส่งแก้วให้เด็ก สังเกตการดื่มของเด็ก

ผ่าน: เด็กยกแก้วขึ้นดื่มและวางคืนที่เดิมได้เองโดยไม่หก 

1. ประคองมอืเดก็ให้ยกแก้วน�า้ขึน้ดืม่ ค่อยๆ ลดการช่วยเหลอื 
จนเด็กสามารถถือแก้วน�า้ยกข้ึนด่ืม และวางคนืท่ีเดิมได้เอง 
โดยไม่หก 

2. พ่อแม่ ผูป้กครองฝึกการด่ืมนมและน�า้จากแก้ว (เลกิใช้ขวด
นม)

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

19-24 60

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เหวี่ ยงขาเตะลูกบอลได ้  
(GM)
อุปกรณ์: ลูกบอลเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 20 ซม.
 

1. ผู้ประเมินเตะลูกบอลให้เด็กดู
2. ผูป้ระเมนิวางลกูบอลไว้ตรงหน้าห่างจากเดก็

ประมาณ 15 ซม. และบอกให้เด็กเตะลูกบอล

ผ่าน: เด็กสามารถยกขาเตะลูกบอลได้ (ไม่ใช่เขี่ยบอล) 
โดยไม่เสียการทรงตัวและท�าได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1. พ่อแม่ ผูป้กครองชวนเดก็เล่นเตะลกูบอล โดยเตะให้เดก็ดู
2. ชวนให้เด็กท�าตามโดยช่วยจับมือเด็กไว้ข้างหนึ่ง บอกให้

เด็กยกขาเหวี่ยงเตะลูกบอล
3. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดี กระตุ้นให้เด็กเตะลูกบอลเอง 
4. ฝึกบ่อยๆ จนเด็กสามารถท�าได้เอง

61

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น (FM)
อุปกรณ์: ก้อนไม้สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ 4 ก้อน

1. ผูป้ระเมินต่อก้อนไม้เป็นหอสงู 4 ช้ัน ให้เดก็ดู 
แล้วร้ือแบบออก

2. ยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 4 ก้อน และกระตุ้นให้เด็ก
ต่อก้อนไม้เอง ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถต่อก้อนไม้เป็นหอสูง จ�านวน 4 ก้อน
โดยไม่ล้ม ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง
     

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ 
กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กท�าตาม 
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้จบัมอืเดก็วางก้อนไม้ก้อนที ่1 ทีพ่ืน้ และ

วางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อยๆ จนครบ 4 ชั้น
4. ท�าซ�า้หลายคร้ังและลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็ต่อก้อนไม้

ได้เอง หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย
5. หากเด็กต่อได้ 4 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 4 ชั้น
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

19-24 62

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ผูป้ระเมนิวางของเล่นทัง้ 4 ชิน้ไว้ตรงหน้าเดก็
ในระยะที่เด็กหยิบถึง

2. ผู ้ประเมินถามเด็กทีละชนิดว่า “อันไหน
ตุ๊กตา” “อันไหนบอล” “อันไหนรถ” “อัน
ไหนถ้วย” ถ้าเด็กหยิบของเล่นออกมา ให้ผู้
ประเมินน�าของเล่นกลับไปวางที่เดิมแล้วจึง
ถามชนิดต่อไป จนครบ 4 ชนิด

ผ่าน: เด็กสามารถหยิบ/ชี้ของเล่นได้ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด

1. วางของเล่นที่เด็กคุ้นเคย 2 ชิ้น กระตุ้นให้เด็กมอง แล้ว
บอกชื่อของเล่นทีละชิ้น

2. บอกให้เด็กหยิบของเล่นทีละชิ้น ถ้าเด็กหยิบไม่ถูกให้จับ
มือเด็กหยิบพร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้นซ�้า

3. ฝึกจนเดก็สามารถท�าตามค�าสัง่ได้ถกูต้องและเพิม่ของเล่น
ทีละชิ้นจนครบทั้ง 4 ชิ้น

4. เมื่อท�าได้แล้วให้ฝึกกับวัตถุหลากหลายมากขึ้น

63

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลียนค�าพูดที่เป็นวลี
ประกอบด้วยค�า 2 ค�า (EL)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถพูด 
2 ค�า (ไม่ใช่ 2 พยางค์) ต่อกนัได้หรือไม่ หรือขณะ
เล่นกบัเดก็ ผูป้ระเมินพยายามให้เดก็เลยีนค�าพดู
ที่เป็นวลี 2 ค�า เช่น รถพ่อ เสื้อหนู

ผ่าน: เด็กเลียนค�าพูดที่เป็นวลี 2 ค�า ขึ้นไปได้เอง

1. พูดค�า 2 ค�า ให้เด็กฟังบ่อยๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็ก
พูดได้ทีละค�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดขยายค�าพูดเด็กเป็น 
2 ค�า เช่น เดก็พดู “ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองพดูว่า “ไปนอน”  
“ไปเท่ียว” 

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

3. พดูโต้ตอบกบัเดก็บ่อยๆ ในสิง่ทีเ่ดก็สนใจหรอืก�าลงักระท�า
อยู ่วธิพีดูให้พดูชดัๆ ช้าๆ มจีงัหวะหยดุเพือ่ให้เด็กพดูตาม
ในระหว่างชวีติประจ�าวนั เช่น ระหว่างอาบน�า้ ระหว่างทาน
ข้าว การดูรูปภาพประกอบ อ่านหนังสือร่วมกันกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
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19-24 64

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
(PS)

วัตถุประสงค์: ฝึกให้มีมารยาท
และมีวินัย

ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็ก
สามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กใช้ช้อนตักกินอาหารได้ โดยอาจหกได้เล็กน้อย 
(ในกรณีที่เด็กรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก ให้เด็ก
ทดสอบการใช้ช้อนตักอาหาร)

เริ่มจากล้างมือเด็กให้สะอาด พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็ก
ถือช้อนและตักอาหารใส่ปากเด็ก ควรฝึกอย่างสม�่าเสมอใน
ระหว่างการรบัประทานอาหาร ค่อยๆลดการช่วยเหลอืลงจน
เดก็สามารถตกัอาหารใส่ปากได้เอง

25-30 65

ผ่าน
ไม่ผ่าน

กระโดดเท้าพ้นพืน้ทัง้ 2 ข้าง  
(GM)

ผู้ประเมินกระโดดให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็ก
ท�าตาม โดยอาจช่วยจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง

ผ่าน: เด็กสามารถกระโดดได้เอง อาจไม่ต้องยกเท้าพ้น
พื้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระโดดอยู่กับที่ให้เด็กดู
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดด

ลงจากบันไดขั้นที่ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ
3. หลงัจากนัน้ให้เริม่ฝึกกระโดดทีพ่ืน้โดยการจบัมอืท้ัง 2 ข้าง

ของเด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับเด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด 
ฝึกหลายๆ ครั้ง จนเด็กมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดด
เล่นเอง

66

ผ่าน
ไม่ผ่าน

แก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้
เครื่องมือด้วยตัวเอง
(FM)

วัตถุประสงค์: รู้จักดัดแปลงการ
แก้ปัญหา

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถ
แก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือได้
หรือไม่ เช่น เวลาเด็กหยิบของไม่ถึงเด็กท�า 
อย่างไร - ใช้ไม้เขี่ย ใช้เก้าอี้ปีนไปหยิบของ 
เป็นต้น

ผ่าน: เด็กสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยใช้
เครื่องมือ

1. ให้โอกาสเด็กแก้ปัญหาอ่ืนๆ ด้วยตนเอง เช่น น�าไม้เขี่ย
ของใต้เตยีง ใต้โต๊ะออกมาหรอืเล่นเกมอืน่ๆ ทีฝึ่กการแก้ไข
ปัญหา หรือเอาเก้าอี้มาต่อเพื่อหยิบของที่อยู่สูง

2. ถ้าท�าไม่ได้ให้พ่อแม่ ผูป้กครองสอนวธิกีารแก้ปัญหา โดย
การท�าให้เด็กดูในสถานการณ์ต่างๆ

3. ขณะฝึกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองดูแลฝึกสอนในเรื่องความ
ปลอดภัย
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(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่
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25-30 67

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

2. ผู้ประเมินถามเด็กว่า “…อยู่ไหน” โดยถาม 
8 ส่วน

ผ่าน: เด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง 7 ใน 8 ส่วน

1. พ่อแม่ ผู ้ปกครองเริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม ่
ผู้ปกครองให้เด็กดู

2. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กท�าตาม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง
3. ถ้าเด็กชี้ไม่ได้ให้จับมือเด็กช้ีให้ถูกต้อง และลดการ 

ช่วยเหลอืลงจนเดก็สามารถชีไ้ด้เองโดยอาจใช้เพลงเข้ามา
ประกอบในการท�ากิจกรรม 

68

ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดตอบรับและปฏิเสธได้
(EL)

1. ผู้ประเมินถามค�าถามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือ
ปฏเิสธ เช่น เอานมไหม เอาของเล่นไหม ไป
เทีย่วไหม 

2. ผู้ประเมินถามเด็ก 3-4 ค�าถาม จนแน่ใจว่า
เด็กรู ้จักความแตกต่างของค�าตอบรับและ
ปฏิเสธ หรือถ้าเด็กไม่ยอมตอบ ให้ถามจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กสามารถพูดตอบรับ
และปฏิเสธได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้

ถามค�าถามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น เอานมไหม 
เล่นรถไหม ไปเที่ยวไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม กระตุ้น
ให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธค�าชวนต่างๆ ข้างต้น รอจนแน่ใจ
ว่าเดก็ตอบรับหรือปฏิเสธค�าชวนต่างๆ จึงตอบสนองสิง่ท่ีเดก็
ต้องการ ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตอบน�าและ
ถามเด็กซ�้า  

69

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS) ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็ก
สามารถล้างมือและเช็ดมือได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือได้เอง (โดยผู้ใหญ่
อาจจะช่วยหยิบอุปกรณ์ เปิดก๊อกน�้า หรือราดน�้าให้)

พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเดก็ล้างมอืก่อนรับประทานอาหารทุกคร้ัง 
โดยท�าให้ดเูป็นตวัอย่างแล้วพ่อแม่ ผูป้กครองช่วยจบัมอืเดก็
ท�าตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดก๊อกน�้าหรือตักน�้าใส่ขัน แล้วหยิบสบู่ เอาน�้าราดที่มือ

และสบู่ 
2. ฟอกสบู่ให้เกิดฟอง แล้ววางสบู่ไว้ที่เดิม ถูมือที่ฟอกสบู่ให้

ทั่วแล้วล้างมือด้วยน�้าเปล่าจนสะอาด
3. น�าผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง ลดการช่วยเหลือลงทีละ 

ขั้นตอนจนเด็กล้างและเช็ดมือได้เอง
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่
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30 70

ผ่าน
ไม่ผ่าน

กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไป
ข้างหน้าได้ (GM) 
อุปกรณ์:  เชือก

ผูป้ระเมนิกระโดดข้ามเชอืกทีว่างอยูบ่นพืน้ห้อง
ให้เด็กดู และบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้ โดยเท้าไม่ต้อง
ลงพื้นพร้อมกัน

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดด

มาจากบันไดขั้นที่ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู
4. พ่อแม่ ผูป้กครองยนืหนัหน้าเข้าหาเดก็โดยวางเชอืกคัน่กลาง 

และจับมือเด็กพยุงไว้ ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึก
บ่อยๆ จนเดก็มัน่ใจและสามารถกระโดดข้ามเชอืกได้เอง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ 
โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  
(GM)
อุปกรณ์: ลูกบอลยางบีบ

ผู้ประเมินขว้างลูกบอลยางบีบให้เด็กดู โดยจับ
ลูกบอลด้วยมือข้างเดียวยกขึ้นเหนือศีรษะไป
ทางด้านหลัง แล้วขว้างลูกบอลยางบีบไปข้าง
หน้าและบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถขว้างลูกบอลได้โดยยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะไปทางด้านหลังแล้วขว้างลูกบอลไปข้างหน้า

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองขว้างลกูบอลให้เด็กดโูดยยกมอืขึน้เหนอื
ศีรษะไปทางด้านหลังแล้วขว้างลูกบอลไปข้างหน้า 

2. พ่อแม่ ผูป้กครองจดัเดก็ยนืในท่าทีม่ัน่คง จบัมอืเดก็ข้างที่
ถนัดถือลูกบอล แล้วยกลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้าน
หลัง เอี้ยวตัวเล็กน้อยแล้วขว้างลูกบอลออกไป

3. เมือ่เดก็เริม่ท�าได้ ลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็ขว้างลกูบอล
ได้เอง

4. เล่นขว้างลูกบอลกับเด็กบ่อยๆ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM)
อุปกรณ์: ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์ 8 ก้อน
 

จัดให้เด็กอยู่ในท่านั่งที่ถนัดที่จะต่อก้อนไม้ได้ 
ผู้ประเมินวางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก 
กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้เป็นหอสูง หรือท�าให้
เด็กดูก่อนได้

ผ่าน: เด็กสามารถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้มจ�านวน 8 ก้อน 
1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้
กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กท�าตาม 
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้จบัมอืเดก็วางก้อนไม้ก้อนที ่1 ทีพ่ืน้ และ

วางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อยๆ จนครบ 8 ชั้น
4. ท�าซ�า้หลายคร้ังและลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็ต่อก้อนไม้

ได้เอง หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย

  

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



38  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.

วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 
ตามค�าสั่ง (FM)
อุปกรณ์: 1. ชุดก้อนไม้รูป
ทรงกลม 3 ชิ้น 
2. ชุดก้อนไม้รปูทรงสีเ่หลีย่ม 
3 ชิ้น

1. ผูป้ระเมนิวางก้อนไม้รปูทรงวงกลม 3 ชิน้ ตรง
หน้าเดก็ 

2. ยืน่มอืไปตรงหน้าเดก็แล้วพดูว่า “หยบิวงกลมให้ 
1 ชิน้”

3. เปลีย่นเป็นรปูทรงสีเ่หลีย่ม แล้วพดูว่า “หยบิ 
สี่เหลี่ยมให้ 1 ชิ้น” 

ผ่าน: เด็กสามารถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน 1 ชิ้น ได้ทั้ง
2 ครั้ง โดยไม่พยายามจะหยิบส่งให้อีก

1. พ่อแม่ ผูป้กครองวางวัตถชุนดิเดยีวกนั 3 ชิน้ตรงหน้าเดก็ 
เช่น ช้อน 3 คัน และพูดว่า “หยิบช้อนให้แม่ 1 คัน” 

2. ถ้าเดก็หยบิให้เกนิ 1 คนั พ่อแม่ ผู้ปกครองพดูว่า “พอแล้ว” 
หรือจับมือเด็กไว้เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม  

3. เปลี่ยนวัตถุให้หลากหลายขึ้น เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ 
และควรสอนอย่างสม�่าเสมอ ในสถานการณ์อื่นๆ ด้วย
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

สนใจฟังนิทานได้นาน 
5 นาที (RL)
อุปกรณ์: หนังสือนิทาน
ส�าหรับเด็กที่มีรูปภาพและ
ค�าอธิบายประกอบหน้าละ
ประมาณ 20-30 ค�า และ
อ่านจบใน 5 นาที
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาและจินตนาการ

จัดท่าให้เด็กนั่งตักพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนั่งกับ
ผูป้ระเมนิ แล้วชวนเดก็มองทีห่นงัสอืและอ่านให้
เด็กฟัง 

ผ่าน: เด็กสามารถสนใจฟัง มองตาม พูดตาม นิทานที่
มีความยาวประมาณ 5 นาที อย่างต่อเนื่อง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองอ่านนิทานสั้นๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วย   
น�้าเสียงที่สนุกสนาน 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองให้เด็กดูรูปภาพ และแต่งเรื่องเล่าจาก 
รูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ เช่น “กระต่ายน้อยมีขนสีขาว 
มีหูยาวๆ กระโดดได้ไกล และวิ่งได้เร็ว”   

3. ในระยะแรกใช้นทิานสัน้ๆ ทีใ่ช้เวลา 2-3 นาท ีต่อเรือ่งก่อน 
ต่อไปจึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ 
“ข้างใต้” ตามค�าสัง่ได้ (RL)
อุปกรณ์: ก้อนไม้สี่เหล่ียม
ลูกบาศก์

ผูป้ระเมนิส่งก้อนไม้ให้เดก็แล้วพดูว่า “วางก้อน
ไม้ไว้ข้างบน...(เก้าอี้/โต๊ะ)”“วางก้อนไม้ไว้ข้าง
ใต้....(เก้าอี้/โต๊ะ)” สั่ง 3 ครั้งโดยสลับค�าสั่งบน/
ใต้ทุกครั้ง 
ผ่าน: เด็กสามารถวางก้อนไม้ไว้ข้างบนและข้างใต้ได้ถูก 
2 ใน 3 ครั้ง

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

2. สั่งให้เด็ก หยิบของเล่นอีกชิ้นหนึ่งมาวางไว้ข้างบนโต๊ะถ้า
เด็กท�าไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�า

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

ข้างหลัง (ใช้ค�าท่ีสื่อสารในภาษาตามท้องถิ่นในบริบทท่ี
เด็กพูดในครอบครัว)

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   39

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.

วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดติดต่อกัน 2 ค�าขึ้นไป
อย่างมคีวามหมายโดยใช้ค�า
กริยาได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 
กริยา (EL)
อุปกรณ์: ตุ๊กตาผ้า

ผูป้ระเมนิจบัตุก๊ตาท�ากรยิาต่างๆ ได้แก่ นัง่ เดนิ 
นอน ว่ิง แล้วถามเด็กว่า ตุ๊กตาท�าอะไร หรือ
สังเกตขณะประเมินทักษะข้ออื่น 

ผ่าน: เด็กสามารถตอบค�าถามโดยใช้วลี 2 ค�า ขึ้นไป
ที่ใช้ค�ากริยาได้ถูกต้อง เช่น “ตุ๊กตานั่ง” “ตุ๊กตาวิ่ง”
“ตานอน” “น้องเดิน”

พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกให้เด็กพดูตามสถานการณ์จรงิ เช่น ขณะ
รบัประทานอาหารถามเด็กว่า “หนูก�าลงัท�าอะไร” รอให้เด็กตอบ 
“กินข้าว” หรอื ขณะอ่านหนังสอื ถามเก่ียวกับรปูภาพในหนังสอื 
เช่น ช้ีไปท่ีรูปแมว แล้วถามว่า “แมว ท�าอะไร” รอให้เด็กตอบ 
เช่น “แมววิง่” ถ้าเดก็ตอบไม่ได้ให้พ่อแม่ ผูป้กครองช่วยตอบน�า 
และถามซ�า้ เพือ่ให้เด็กตอบเองฝึกในสถานการณ์อ่ืนๆ โดยเด็ก
ต้องใช้วล ี2 ค�าข้ึนไป ท่ีใช้ค�ากริยาได้ถูกต้อง เช่น ให้ตอบจาก
บัตรภาพค�ากรยิา ได้แก่ อาบน�า้ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น

77
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้องเพลงได้บางค�าหรือร้อง
เพลงคลอตามท�านอง (PS)

1. ผูป้ระเมนิให้พ่อแม่ ผูป้กครองชวนเดก็ร้องเพลง
ที่เด็กคุ้นเคย 

2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลง ผู้ประเมินถามจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลงบาง
ค�าหรือพูดค�าคล้องจองได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสามารถร้องเพลงตามพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ 
โดยอาจร้องชัดแค่บางค�า หรือคลอตามท�านอง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง โดยออกเสียง
และท�านองที่ชัดเจน แล้วชวนให้เด็กร้องตาม

2. ร้องเพลงเดมิซ�า้บ่อยๆ เพือ่ให้เดก็คุน้เคย จ�าได้ และกระตุน้
ให้เดก็ร้องตาม หรอืเว้นเพือ่ให้เดก็ร้องต่อเป็นช่วงๆ

3. เมื่อเด็กเริ่มร้องเอง พ่อแม่ ผู้ปกครองร้องตามเด็ก เลือก
เปิดเพลงทีม่เีนือ้หาเหมาะสมกบัเดก็ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ร้องเพลงต่างๆ ร่วมกบัเด็กพร้อมทัง้ท�าท่าประกอบ

78

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของ
ตนเองในการเล่นโดยมี
ผู้ใหญ่คอยบอก (PS)
อปุกรณ์: 1. ก้อนไม้ 4 ก้อน
2. ถ้วยส�าหรบัใส่ก้อนไม้ 1 ใบ

วัตถุประสงค์: รู ้จักมีวินัยและ
อดทน

1. ผู้ประเมินถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้
ให้เด็ก 2 ก้อน

2. วางถ้วยตรงหน้าเดก็และพดูว่า “เราจะผลัดกนัใส่
ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ครูใส่ก่อน ต่อไปหนู
เอาใส่” 

3. สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็ก

ผ่าน: เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองเมื่อบอกให้รอ

1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผลัดกันเล่นกับเด็ก จนเด็กคุ้นเคยก่อน
2. ฝึกให้เดก็เล่นเป็นกลุม่ด้วยกนัโดยมพ่ีอแม่ ผูป้กครองบอก

เด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก)..เอาห่วงใส่หลัก” “แล้วรอก่อนนะ”
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองบอกให้เด็กคนต่อไปเอาห่วงใส่หลัก ถ้า

เด็กรอไม่ได้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเตือนทุกครั้งจนเด็กรอ
ได้เอง

4. ฝึกเล่นเกมอย่างอืน่ทีต้่องมกีารรอให้ถงึรอบของตนเองกบัเดก็

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



40  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM) ผูป้ระเมนิแสดงวธิยีนืขาเดยีวให้เดก็ด ูแล้วบอก
ให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 
ประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาทีอย่างน้อย 
1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือ

เด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. พ่อแม่ ผูป้กครองยกขาข้างหนึง่ขึน้แล้วบอกให้เดก็ท�าตาม

เมื่อเด็กยืนได้ เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว
4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ ค่อยๆ ปล่อยมือ

ให้เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้าง
หนึ่งโดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน

80

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลียนแบบลากเส้นเป็นวง
ต่อเนื่องกัน (FM)

อุปกรณ์: 1. ดินสอ
2. กระดาษ

1. ผู้ประเมินลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องให้เด็กดู
พร้อมกับพูดว่า “ลากเส้นเป็นวง”

2. ผูป้ระเมนิยืน่ดนิสอและกระดาษ แล้วบอกให้
เด็กท�าตาม 

ผ่าน: เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองน�าดินสอมาลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกัน
ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง

2. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “(ชื่อเด็ก) ลากเส้นแบบนี้”
3. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้พ่อแม่ ผูป้กครองช่วยจบัมอืเดก็ลากเส้น

เป็นวงต่อเนื่อง
4. เมื่อเด็กเริ่มท�าเองได้ปล่อยให้เด็กท�าเอง โดยใช้สีที ่

แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก 
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

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

 

1. ผูป้ระเมนิน�าวตัถทุัง้ 6 ชนดิ วางไว้ในทีต่่างๆ 
ในห้อง โดยให้อยู่ห่างจากตัวเด็กประมาณ 
3 เมตร

2. ผู้ประเมินสั่งให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น  
แปรงสีฟันและหวีมาให้ (ครั้งที่ 1) 

3. ผูป้ระเมนิน�าวตัถทุัง้ 2 ชนดิ กลบัไปวางไว้ใน
ต�าแหน่งใหม่

4. ผู้ประเมินท�าซ�้าในข้อ  2 และ 3 อีก 2 ครั้ง
หมายเหตุ: หากค�าสั่งแรกไม่ผ่านอาจให้เด็ก
หยิบวัตถุชนิดอื่น แต่ให้ทดสอบซ�้า 3 ครั้ง ใน
วัตถุชนิดนั้น
ผ่าน: เด็กสามารถน�าวัตถุ 2 ชนิดมาให้ได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดยออกค�าสั่ง
ให้เด็กหยิบของในห้องมาให้ทีละ 2 ชนิด เช่น หยิบ
แปรงสฟัีน และยาสฟัีน เส้ือและกางเกง ถ้าเดก็หยบิไม่ถกู 
ให้ชี้บอกหรือจูงมือเด็กพาไปหยิบของ เมื่อเด็กท�าได้แล้ว 
ให้เปลีย่นค�าสัง่เป็นหยบิของใช้อืน่ๆ ทีห่ลากหลายมากขึน้

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองจัดเก็บของให้เป็นระเบียบและอยู่ท่ี
ประจ�าทุกครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ

3. เมื่อเด็กท�าได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนท่ีจะท�ากิจกรรม
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ก่อนอาบน�้า หยิบผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า
ก่อนไปโรงเรียนหยิบกระเป๋า รองเท้า ฝึกการเก็บของให้
เป็นระเบียบเข้าที่เดิมทุกครั้งที่น�าของออกมาใช้ เป็นต้น

82

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ผู้ประเมินสังเกตหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ว่าเด็กสามารถพูด 3-4 ค�า (ไม่ใช่ 3-4 พยางค์) 
ต่อกันได้หรือไม่ เช่น 
- บอกการให้
- บอกความต้องการ
- บอกปฏิเสธ
- แสดงความคิดเห็น

ผ่าน: เด็กพูดประโยคหรือวลีที่เป็นค�า 3-4 ค�า
อย่างน้อย 4 ความหมาย 

1. พดูค�า 3-4 ค�า ให้เดก็ฟังบ่อยๆ และให้เดก็พดูตาม ถ้าเดก็
พูดได้ทีละค�าหรือ 2 ค�า ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดขยายค�า
พูดเด็กเป็น 3-4 ค�า เช ่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ 
ผู้ปกครองพูดว่า “ไปหาแม่” “ไปกินข้าว” 

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

3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือก�าลังท�า
กิจกรรมอยู่ วิธีพูดให้พูดช้าๆ ชัดๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้
เด็กพูดตามในระหว่างชีวิตประจ�าวัน เช่น ระหว่างอาบน�้า 
ระหว่างทานข้าว การดูรูปภาพประกอบ อ่านหนังสือร่วม
กันกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใส่กางเกงได้เอง (PS) ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็ก
สามารถใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เดก็ใส่กางเกงเอวยางยดืได้เองโดยไม่ต้องช่วย และ
ไม่จ�าเป็นต้องถูกด้าน

เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้
1. พ่อแม่ ผู้ปกครองสอนให้เดก็รู้จักด้านนอกและด้านใน ด้าน

หน้าและด้านหลังของกางเกง
2. จัดให้เด็กนั่ง พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง จับที่

ขอบกางเกง และดึงขอบกางเกงออกให้กว้าง สอดขา
เข้าไปในกางเกงทีละข้างจนชายกางเกงพ้นข้อเท้า

3. ให้เด็กยืนขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กดึงขอบกางเกง
ให้ถึงระดับเอว

4. ถ้าเด็กเริ่มท�าได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและ
ปล่อยให้เด็กท�าเอง

37-42 84

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM) ผูป้ระเมนิแสดงวธิยีนืขาเดยีวให้เดก็ด ูแล้วบอก
ให้เด็กยืนขาเดียวให้นานท่ีสุดเท่าที่จะนานได้ 
ประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขาเดียวได้นาน 3 วินาทีอย่างน้อย 1 ใน 3 
ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู 
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือ

เด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. พ่อแม่ ผู ้ปกครองยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็ก  

ท�าตาม เมื่อเด็กยืนได้เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว 
4. เมือ่เดก็สามารถยนืด้วยขาข้างเดยีวได้ค่อยๆ ปล่อยมอืให้

เดก็ยนืทรงตวัได้ด้วยตนเอง เปล่ียนเป็นยกขาอกีข้างหนึง่
โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลียนแบบวาดรูปวงกลม
(FM)

อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ผู้ประเมินวาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 5 ซม. ให้เด็กดูและพูดว่า “ครูวาดรูป
วงกลม” และให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า 
และเส้นที่มาเชื่อมต่อซ้อนกันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย
1 ใน 3 ครั้ง 

1. สอนให้เดก็วาดวงกลมโดยเริม่จากจดุทีก่�าหนดให้และกลบั
มาสิ้นสุดท่ีจุดก�าหนดเดิม พร้อมออกเสียง โดยวาดเป็น
วงกลมจากช้าไปเรว็พร้อมออกเสียง “วงกลม..หยดุ”ยกมือ
ขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าใจค�าว่า หยุด

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กวาดวงกลมและยกมือเด็กขึ้น
เมือ่ออกเสียง “วงกลม....หยดุ” โดยยกมอืขึน้ ให้ตรงกับค�า
ว่า หยดุ

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. ผู้ประเมินวางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้าเด็กใน
ระยะที่เดก็หยบิได้แล้วพูดกบัเดก็ เช่น “หยบิ
หวใีห้ครูแล้วช้ีตุก๊ตาซิ”

2. ผู้ประเมินวางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่
3. กรณทีีเ่ดก็ไม่ผ่านค�าสัง่แรกให้เปลีย่นเป็นค�า

สั่งอื่นได้อีก 2 ค�าสั่ง โดยอาจเปล่ียนกริยา
หรือวัตถุได้ 

ผ่าน: เด็กสามารถท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องได้อย่างน้อย
1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดยออกค�าสั่ง  
เน้นค�าที่เป็นชื่อสิ่งของ และการกระท�า เช่น ขณะอาบน�้า 
“เอาเสือ้ใส่ตะกร้าแล้วหยบิผ้าเชด็ตวัมา” ขณะแต่งตวั “ใส่
กางเกงแล้วไปหวีผม” ขณะรับประทานอาหาร “เก็บจาน
แล้วเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะ”

2. ถ้าเด็กท�าได้เพียงค�าส่ังเดียวให้พ่อแม่ ผู้ปกครองชี้ไปท่ี
สิ่งของที่ไม่ได้ท�าแล้วสั่งซ�้า หรือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพูด
กระตุ้นเตือนความจ�าเด็ก เช่น “ต่อไปท�าอะไรอีกนะ?” 
หรอื “ตะกีแ้ม่สัง่อะไรอกีนะ?” ฝึกซ�า้ๆ จนเดก็สามารถท�า
ตามค�าสั่งได้ถูกต้อง 
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ผู้ประเมินสังเกตขณะเด็กเล่นของเล่นหรือ
ประเมินทักษะอื่น

2. ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็ก
เคยถามค�าถาม “ใคร” “อะไร” “ที่ไหน” 
“ท�าไม” หรอืไม่ 

ผ่าน: เด็กสามารถใช้ค�าถาม ถามต่างกัน 4 แบบ

1. พ่อแม่ ผู ้ปกครองตั้งค�าถามให้เด็กตอบบ่อยๆ เช่น 
“นี่อะไร” “พ่ออยู่ไหน” ในชีวิตประจ�าวัน

2. เมือ่เดก็ถามให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตอบเดก็ทกุครัง้ด้วยความ
เอาใจใส่ และพูดคุยกับเด็กในเรื่องที่เด็กถาม

3. อ่านนิทานให้เด็กฟัง ตั้งค�าถามจากเนื้อเร่ืองในนิทานให้
เด็กตอบ และกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้ถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เป็นผู้ตอบบ้าง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าตามกฎในการเล่นเป็น
กลุ่มได้ (PS)

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมให้มีวินัย
และเคารพกติกาสังคม

ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่าเด็ก
สามารถเล่นเป็นกลุ่มได้หรือไม่ เช่น รีรีข้าวสาร 
งูกินหาง 

ผ่าน: เด็กสามารถเล่นในกลุ่มตามกฎโดยไม่ต้องแนะน�า
เป็นรายบุคคล

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมเล่นเกมง่ายๆ กับเด็กเร่ิมจากกลุ่ม
เล็กๆ เช่น เล่นซ่อนหา มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร งูกินหาง 
โดยตั้งกฎกติการ่วมกัน และส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อน 
โดยคอยดูแลขณะก�าลังเล่น

2. ถ ้าเด็กยังไม ่สามารถเล ่นตามกฎกติกาได ้ พ ่อแม  ่
ผู้ปกครองคอยก�ากับเด็กจนเล่นตามกฎกติกาได้เอง

3. ฝึกเด็กให้รู้จักแพ้ชนะในเกมต่างๆ 
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ช่วยท�างานขั้นตอนเดียว
ได้เอง (PS)

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจ

ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็ก
สามารถช่วยท�างานง่ายๆ เช่น ยกของ เก็บของ 
ได้เอง โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องช่วยได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถช่วยท�างานขั้นตอนเดียวได้เอง

พ่อแม่ ผู้ปกครองชวนให้เด็กท�างานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บ
ของเล่น ล้างจาน กวาดบ้าน ช่วยเก็บเสื้อผ้า หยิบของ ฝึก
ทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อให้เด็กสามารถท�างานบ้านง่ายๆ ได้



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   45

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

42 90

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM) ผูป้ระเมนิแสดงวธิยีนืขาเดยีวให้เดก็ด ูแล้วบอก
ให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 
ประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขาเดียวได้นาน 5 วินาที อย่างน้อย 
1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู 
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือ

เด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็ก 

ท�าตาม เมื่อเด็กยืนได้ให้เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว 
4. เมือ่เด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดยีวได้ค่อยๆ ปล่อยมอืให้

เดก็ยนืทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลีย่นเป็นยกขาอกีข้างหนึง่
โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใช้แขนรับลูกบอลได้  (GM)

อุปกรณ์: ลูกบอลขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

 

1. ผู้ประเมินยืนห่างจากเด็ก 2 เมตร
2. ผู ้ประเมินบอกให้เด็กยื่นแขนออกมารับ 

ลูกบอล ผู้ประเมินโยนลูกบอลไปที่เด็ก 

ผ่าน: เด็กสามารถยื่นแขนมารับและถือลูกบอลไว้ได้
1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือเด็กรับลูกบอลโดยหงายมือ งอ
ข้อศอก ใช้แขนโอบรับลูกบอล

2. ลดการช่วยเหลือลงจากจับมือเป็นจับแขนจนเด็กรับ
ลูกบอลได้เอง

3. เพิม่ระยะห่างทีจ่ะรับลกูบอลเป็น 1–2 เมตร เล่นโยนลกูโป่ง
หรือตุ๊กตาผ้ากับเด็ก โดยโยนลูกโป่งหรือตุ๊กตาผ้าขึ้นไป
แล้วบอกให้เด็กรับให้ได้ เด็กก็จะรับลูกโป่งได้ง่ายเพราะมี
เวลาเตรียมตัวนานก่อนท่ีลูกโป่งจะตกลงมาถึงท�าให้
สามารถปรับตัวและปรับการท�างานของมือกับตาได้ทัน

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



46  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

42 92

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

1. ผูป้ระเมนิวางรปูทรง ทัง้ 9 ชิน้ ไว้ตรงหน้าเดก็
2. ผู้ประเมินแสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู แล้ว

พดูว่า "ครจูะวางวงกลมไว้ทีเ่ดยีวกนั สีเ่หล่ียม
และสามเหลี่ยมไว้ที่เดียวกัน"

3. ยืน่รูปทรงทัง้หมดให้เดก็และบอกเดก็ว่า "ลอง
ท�าเหมือนครูซิ"

ผ่าน: เด็กสามารถแยกรูปทรง ได้ถูกต้องทั้งหมด

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จัก รูปทรงวงกลม รูปทรง
สี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม 

2. วางจาน 3 ใบไว้ข้างหน้าเดก็ แยกรปูทรงทัง้สามรปูทรงไว้
ในจานอย่างละ 1 ชิ้น

3. บอกให้เดก็หยบิรปูทรงวงกลมใส่ในจานวงกลม ถ้าเดก็ท�า
ไม่ได้ให้ชี้ไปท่ีจานท่ีมีรูปทรงวงกลม แล้วให้เด็กหยิบ
วงกลมใส่จาน

4. บอกเดก็ให้หยบิรูปทรงท่ีเหลอืใส่ในจานท่ีมรูีปทรงเหมอืน
กนั หากเดก็ท�าไม่ได้ ให้ชี้ไปที่จานที่มีรูปทรงนั้นๆ ให้เด็ก
หยิบรูปทรงใส่จาน จนครบทั้งหมด

5. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�าได้เอง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ประกอบชิ้นส่วนของ
รูปภาพที่ถูกตัดออกเป็น 
3 ชิ้นได้ (FM)
อุปกรณ์: 
รปูภาพตดัออกเป็น 3 ชิน้ 1 รปู

วัตถุประสงค์: ฝึกสมาธิ และ
สังเกตความเชื่อมโยง

ผูป้ระเมินให้เดก็ดภูาพประกอบชิน้ส่วนทีส่มบรูณ์ 
จากน้ันแยกช้ินส่วนของภาพออกจากกันวางไว้
ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็กประกอบชิ้นส่วน
ของภาพเข้าด้วยกัน

ผ่าน: เด็กสามารถต่อชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกันได้เอง
ถูกต้องอย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองวางรูปที่ตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก 
และวางอีกภาพต้นแบบไว้ ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 

2. แยกรูปภาพท้ัง 3 ชิน้ ออกจากกนัโดยการขยายรอยต่อให้
กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

3. เพิ่มความยากโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองคละชิ้นส่วนของภาพ
ทัง้หมด ช่วยกนักบัเดก็ต่อเป็นภาพเหมอืนเดมิ ถ้าเดก็เริม่
ท�าได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   47

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

42 94

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกรูปภาพผู้ชายและ
ผู้หญิงได้ (RL)
อปุกรณ์: 
1. รปูภาพผูช้าย 3 รูป 
2. รูปภาพผูห้ญงิ 3 รูป 

วางรูปภาพทีละชุด (รูปผู้ชาย 1 รูป รูปผู้หญิง
1 รูป) ตรงหน้าเด็ก สั่งให้เด็ก “ชี้ผู้ชาย” และ 
“ชี้ผู้หญิง” เปลี่ยนภาพชุดใหม่อีก 2 ชุด ท�าซ�้า 
ทีละชุดโดยวางภาพสลับที่กัน

ผ่าน: เด็กสามารถเลือกรูปภาพได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

1. พ่อแม่ ผูป้กครองสอนเดก็ว่า “พ่อเป็นผูช้าย” “แม่เป็นผูห้ญงิ” 
น�าหนังสือที่มีรูปภาพผู้หญิงแต่งกายแบบหญิง รูปผู้ชาย
แต่งกายแบบชายมาให้เด็กเปิดดูบ่อยๆ แล้วถามเด็กว่า 
“รูปไหนเป็นผู้ชาย” “รูปไหนเป็นผู้หญิง”
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ผู้ประเมินวางวัตถุทั้งหมด 3 ประเภท ลงตรง
หน้าเดก็แล้วพดูว่า “เลอืกอันทีเ่ป็นเสือ้ผ้าส่งให้คร”ู 

ผ่าน: เด็กสามารถเลือกเสื้อผ้าได้ถูกต้องอย่างน้อย
2 ใน 3 ชิ้น

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองวางเส้ือผ้าท้ังหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้
รูจ้กัเสือ้ผ้าทลีะชิน้ เช่น น่ีคอืเสือ้ผ้า มกีางเกง เสือ้ ถงุเท้า ... ”

2. พ่อแม่ ผู ้ปกครองบอกให้เด็กเลือกเสื้อผ้าทีละช้ินตาม 
ค�าสั่ง จนเด็กสามารถเลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น

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

 

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



48  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.

วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่าน
ไปใหม่ๆ ได้ (EL)

ผู้ประเมินถามเด็กว่า “ท�าอะไรเมื่อกี้นี้”

ผ่าน: เด็กสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 นาที  
ที่ผ่านมาให้ผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันฟัง ได้อย่างน้อย
1 ครั้ง

1. ถามค�าถามที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ�าวันที่เพิ่งผ่านไป 
ชั่วขณะ เช่น กินข้าวเสร็จ ท้ิงระยะเวลาสักครู่หนึ่ง แล้ว
ถามเด็กว่า “เมื่อกี้หนูไปท�าอะไรมาคะ”  

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองถามถงึเหตกุารณ์ทีผ่่านมาระยะเวลานาน
ขึ้น แต่ไม่เกิน 10 นาที บ่อยๆ และกระตุ้นให้เด็กตอบ ถ้า
เด็กตอบไม่ได้ให้ตอบน�าและถามซ�้า
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

บอกช่ือจรงิและนามสกลุเตม็
ได้ (EL)

ผูป้ระเมนิ ถามว่า “หนชูือ่อะไร” ถ้าเดก็บอกแต่
ชื่อต้น ผู้ประเมินอาจช่วยขึ้นต้นนามสกุล เช่น 
“มาลี...”

ผ่าน: เด็กสามารถบอกชื่อและนามสกุลเต็มได้

พ่อแม่ ผู้ปกครองสอน ชื่อจริง และนามสกุลเต็มของเด็กและ
ถามให้เด็กตอบบ่อยๆ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

บอกเพศของตนเองได้
ถูกต้อง (PS)

1. ผู ้ประเมินถามเด็กว่า “หนูเป็นผู้ชายหรือ 
ผู้หญิง” ใช้เพศของเด็กขึ้นต้นก่อน เพื่อหลีก
เลี่ยงการที่เด็กพูดตามค�าสุดท้าย

2. เมือ่เดก็ตอบแล้วให้ถามกลับไปกลบัมา 3 ครัง้ 
โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถาม

ผ่าน: เด็กสามารถตอบถูกต้องทั้ง 2 ใน 3 ครั้ง

1. สอนให้เดก็รู้ความแตกต่างของเพศชายและหญงิ จากการ
แต่งตัว ทรงผม

2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็น 
ผู้หญิง พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใส่เส้ือผ่าหน้าได้เองโดยไม่
ต้องติดกระดุม (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กสามารถใส่
เสื้อผ่าหน้าได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถใส่เสื้อผ่าหน้าได้โดยไม่ต้องติดกระดุม

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใส่เสื้อผ่าหน้าให้เด็กดู
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองน�าเสื้อผ่าหน้าคลุมไหล่ของเด็กไว้และ

จับมือขวาของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านซ้ายยกขึ้น
3. ให้เด็กสอดแขนซ้ายเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย
4. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับมือซ้ายของเด็ก จับคอปกเสื้อ 

ด้านขวา แล้วยกขึ้น
5. ให้เดก็สอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสือ้ด้านขวาเมือ่เดก็เริม่

ท�าได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเดก็สามารถ ท�าได้เองทกุข้ันตอน
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” 
ได้เอง (PS)

วัตถุประสงค์: ฝึกมารยาทที่ดี
ทางสังคม

1. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “ถ้าเวลาที่เด็ก
ต้องการหรือได้รับของจากผูอ้ืน่ เดก็จะพดูขอ
หรือขอบคุณได้หรือไม่”

2. ผู้ประเมินยื่นของให้เด็ก รอดูการตอบสนอง
ว่าเด็กพูดขอบคุณหรือไม่

ผ่าน: เด็กสามารถพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” ได้เอง 

1. สอนและกระตุ้นให้เด็กพูด “ขอ” ก่อนจะให้ของ
2. สอนและกระตุน้ให้เด็กพดู “ขอบคณุ” ทุกครัง้ เมือ่มคีนให้

ความช่วยเหลือหรือให้ของ
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้ค�าพดู “ขอ” “ขอบคณุ” ให้เดก็ได้ยนิ

บ่อย ๆ

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.



50  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.

43-48 101

ผ่าน
ไม่ผ่าน

กระโดดขาเดียวได้ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง (GM)

ผูป้ระเมนิบอกให้เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 
หรือกระโดดให้เดก็ดูก่อนแล้วบอกให้เดก็ท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าต่อเนื่อง 
ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระโดดขาเดยีวให้เดก็ด ูแล้วบอกให้ท�าตาม
2. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้จบัมอืเดก็ แล้วบอกให้เดก็ยนืทรงตวับน

ขาข้างหนึง่ และให้เดก็กระโดด เมือ่เดก็กระโดดได้แล้ว ให้
ปล่อยมือและบอกให้เด็กกระโดดอยู่กับที่ 

3. พ่อแม่ ผู้ปกครองขยับห่างจากตัวเด็ก 1 ก้าว แล้วบอกให้
เดก็กระโดดมาหา เมือ่ท�าได้แล้วให้เพิม่ระยะห่างเป็น 2 ก้าว

4. ชวนเดก็เล่นกระโดดขาเดยีว ตามการละเล่นในแต่ละภาค 
เช่น เล่นตั้งเต เป็นต้น
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

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

1. ผู ้ประเมินแสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหล่ียม
จตัรุสัออกจากกนัเป็น 2 ชิน้ ให้เด็กด ูโดยตดั
จากด้านหนึง่ไปยงัอีกด้านหนึง่ทีอ่ยูต่รงข้าม

2. ผูป้ระเมนิยืน่กรรไกรให้กบัมอืข้างทีถ่นดัของ
เดก็ และยืน่กระดาษให้กบัมอือกีข้างหนึง่ พดู
กบัเดก็ว่า “หนลูองตดักระดาษนีซ่”ิ ประเมนิ 
3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น 2 ชิ้น โดยตัด
จากด้านหนึง่ไปยงัอีกด้านหนึง่ทีอ่ยูต่รงข้าม อย่างน้อย 
1 ใน 3 คร้ัง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เด็กดูแล้วบอก
ให้เด็กท�าตาม

2. ถ้าเดก็ไม่สามารถท�าได้ สอนเดก็ให้ใช้กรรไกรมอืเดยีวโดย
สอดนิ้วให้ถูกต้องและฝึกขยับนิ้ว 

3. เมื่อเด็กขยับนิ้วเป็นแล้วให้เด็กฝึกตัดกระดาษขนาด 
5 ซม. เมื่อเด็กท�าได้ให้เพิ่มขนาดกระดาษเป็น 10 ซม.  

4. ชวนเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ



 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   51

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลียนแบบวาดรูป +
(กากบาท) (FM)

อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

1. ผูป้ระเมินวางกระดาษตรงหน้าเดก็ ผู้ประเมิน
วาดรูป + (กากบาท) ขนาดอย่างน้อย 4 ซม. 
ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “หนูลองท�าซิ” ให้
เดก็วาด 3 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังผูป้ระเมินแสดง
การวาดรปู + (กากบาท) ให้เด็กดูก่อนทกุครัง้

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวดิ่งตัดกับเส้น 
แนวนอนได้เอง อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง (ไม่จ�าเป็นต้อง
มีขนาดเท่ากับแบบ)

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองวาดรูป + (กากบาท) ให้เด็กดูเป็น
ตัวอย่าง บอกให้เด็กท�าตาม

2. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้ท�าเส้นประเป็นรูป + (กากบาท) แล้วจับ
มือเด็กลากเส้นตามแนว 

3. เมื่อเด็กเร่ิมท�าได้ให้ลากเส้นตามเส้นประด้วยตัวเอง จาก
นั้นให้วาดโดยไม่มีมีเส้นประ จนเด็กสามารถวาดรูป + 
(กากบาท) ได้เอง

4. ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่างๆ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเล็กกว่า (RL)

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

1. ผูป้ระเมนิวางวตัถุบนโต๊ะทลีะชุด โดยไม่ต้อง
เรียงขนาด

2. ผู้ประเมินชี้วัตถุชิ้นที่มีขนาดกลาง แล้วถาม
ว่า “อนัไหนใหญ่กว่าอนันี”้ “อนัไหนเลก็กว่า
อนันี”้ ท�าให้ครบทัง้ 3 ชดุโดยเริม่จากวงกลม 
สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

ผ่าน: เด็กสามารถเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 
และเล็กกว่าได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน เช่น ขณะรับ
ประทานอาหาร สอนเด็กให้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลาง 
ถ้วยใบเล็ก 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองชี้ที่ถ้วยขนาดกลาง พร้อมกับชี้ที่ถ้วยใบ
ใหญ่แล้วบอกว่า “ถ้วยนีใ้หญ่กว่าอนักลาง” และชีไ้ปท่ีถ้วย
ใบเล็ก แล้วบอกว่า ถ้วยนี้เล็กกว่าอันกลาง” 

3. ทดสอบความเข้าใจ โดยชี้ไปที่ถ้วยใบกลาง แล้วถามเด็ก
ว่า “อันไหนใหญ่กว่าอันน้ี” “อันไหนเล็กกว่าอันน้ี” ฝึก
เด็กบ่อยๆ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลากหลายมากขึ้น



52  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/รพ.สต./รพช.
วิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม.
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

วัตถุประสงค์: ฝึกการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมกับโอกาส

ผู้ประเมินสังเกตขณะทดสอบ หรือถามจากพ่อ
แม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถพูดเกี่ยวกับค�าพูด 
5 ความหมายต่อไปนี้ ได้แก่ 
1. การบอกลา เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”  
2. การทักทาย เช่น “สวัสดีค่ะแม่” 
3. การขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณครู” 
4. การแสดงความคดิเหน็ เช่น “หนวู่าอนันีส้วย

กว่า” การขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพี่” 

ผ่าน: เด็กสามารถพูดติดต่อกัน ได้ 3 ค�าได้ครบทั้ง
5 ความหมาย และเหมาะสมกับโอกาส

1.  พ่อแม่ ผู้ปกครองสอนให้เด็กพูดในโอกาสต่างๆ โดยพ่อ
แม่ ผู้ปกครองพดูให้เด็กฟังเป็นตวัอย่าง แล้วบอกให้เด็ก
พดูตาม 

   -  สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่รับ
ของจากผู้ใหญ่เช่น “ขอบคุณครับน้า”

-  สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีที่พบผู้ใหญ่หรือ
แขกของผูป้กครองมาเยีย่มท่ีบ้าน เช่น “สวัสดคีรบัลงุ”

-  สอนให้เด็กกล่าวค�าขอโทษทุกครั้งที่ท�าผิด เช่น 
“ขอโทษครับพี่”

-  กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วยค�าถาม เช่น  
“หนูว่าอันนี้เป็นอย่างไร”

-  สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูไปละนะคะ”
2.  เตอืนเมือ่เดก็ลมืกล่าวค�าขอบคณุ สวสัด ีขอโทษ และบอก
    ลาทุกครั้ง

106

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ใส่กระดุมขนาดใหญ่
อย่างน้อย 2 ซม. ได้เอง
3 เม็ด (PS)

อุปกรณ์ :  ตุ ๊กตาผ ้าที่ มี
กระดมุขนาดใหญ่ อย่างน้อย 
2 ซม.

ผู้ประเมินใส่กระดุมให้เด็กดู และถอดกระดุม
ออกแล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองแสดงวิธีใส่กระดุมให้เด็กดู แล้วบอกให้
เด็กท�าตาม

2. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้จบัมอืท�าโดยใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้ชีข้อง
มอืข้างหนึง่จับสาบเส้ือท่ีด้านท่ีมรัีงดมุ ดงึรังดมุให้กว้าง และ
ใช้มอือกีข้างหนึง่จบักระดมุตะแคงลง ดันใส่รงัดุมครึง่เม็ด

3. เปลีย่นมอืท่ีจบัสาบเส้ือมาดงึกระดมุให้หลดุจากรงัดมุท้ังเมด็
4. ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถท�าได้เองทุกขัน้ตอน
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

กระโดดไปด้านข้างและถอย
หลังได้ (GM)

ผู้ประเมินกระโดดไปด้านข้างทีละข้าง และ
กระโดดถอยหลัง ให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็ก
ท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้างได้ทั้ง 2 ข้าง และ
กระโดดถอยหลังได้โดยเท้าทั้ง 2 ข้างไปพร้อมกัน

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองกระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลัง 
ให้เด็กดู 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับ
บอกว่า “กระโดดไปทางซ้าย กระโดดไปทางขวา กระโดด
ถอยหลัง” พร้อมกับประคองมือเด็กให้กระโดดไปใน
ทิศทางตามที่พ่อแม่ ผู้ปกครองบอก  

3. ชวนเด็กเล่นกระโดดไปมา

108

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ประกอบชิ้นส่วนของ
รูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 
8 ชิ้นได้ (FM)

อุปกรณ์: 
รูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 
1 รูป
 

1. ผู้ประเมินวางรูปภาพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้า
เด็ก แล้วพูดกับเด็กว่า “หนูดูรูปภาพนี้” 

2. ผูป้ระเมนิน�าชิน้ส่วนรปูภาพวางคละกนัแล้ว
บอกกับเด็กว่า “ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ”

ผ่าน: เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภาพได้ถูกต้องทั้งหมด
8 ชิ้น

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองวางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก
ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 

2. แยกรูปภาพท้ัง 6 ชิน้ ออกจากกนัโดยการขยายรอยต่อให้
กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ  
บน-ล่าง ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ  
ซ้าย-ขวา ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

5. เพิม่ความยาก โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองคละชิน้ส่วนของภาพ
ทัง้หมด ช่วยกนักบัเดก็ต่อเป็นภาพเหมอืนเดมิ ถ้าเดก็เริม่
ท�าได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง 

6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาพท่ีตัดแบ่ง
เป็น 8 ชิ้น
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา
กลางวัน กลางคืน (RL)

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

 

1. ผูป้ระเมนิวางรปูกลางวนั 1 รปู กลางคนื 1 รปู 
ตรงหน้าเดก็แล้วบอกเดก็ว่า “ชีรู้ปท่ีเป็นเวลา
กลางวัน” “ชี้รูปที่เป็นเวลากลางคืน” 

2. ให้เด็กชี้ภาพทีละชุด จนครบ 3 ชุด ท�าทีละ
ชุดโดยวางภาพสลับที่กัน

ผ่าน: เด็กสามารถชี้ภาพกลางวันและกลางคืนได้
ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ชุด

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองน�ารูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน และ
กลางคืนอย่างละ 1 รูป ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายรูป 
กลางวัน กลางคืนทีละรูป

2. บอกให้เด็กชี้ทีละภาพ ถ้าเด็กชี้ไม่ถูกต้อง ให้จับมือเด็กชี้
พร้อมกับย�้าช่ือรูปภาพแต่ละภาพจนเด็กชี้ภาพได้ถูกต้อง 
ให้ลดการช่วยเหลือลง

3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลางวัน  กลางคืน ในสถานการณ์จริง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

วัตถุประสงค์: ฝึกการแก้ปัญหา
เพื่อให้ดูแลตนเองได้

ผู้ประเมินถามเด็กว่า “ถ้าหนูรู้สึกร้อนหนูจะท�า
อย่างไร” “ถ้าหนูไม่สบายหนูจะท�าอย่างไร” 
“ถ้าหนูหิวหนูจะท�าอย่างไร”

ผ่าน: เดก็สามารถตอบถกู 2 ใน 3 ค�าถาม เช่น 
ร้อน      ตอบว่า   ไปอาบน�้า เปิดพัดลม 
ไม่สบาย  ตอบว่า   ไปนอน ไปหาหมอ กินยา 
หิว       ตอบว่า   กินข้าว กินขนม

1. พ่อแม่ ผูป้กครองฝึกเดก็ในชวิีตประจ�าวนั เมือ่เดก็มาบอก
ความต้องการ เช่น หิว ร้อน ปวดหัวให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ถามเดก็ว่า “แล้วหนจูะท�าอย่างไร” เพ่ือกระตุน้ให้เด็กคดิก่อน

2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดอธิบาย เช่น ถ้า
หนูหิวน�้าต้องไปดื่มน�้า ถ้าหนูร้อนหนูต้องไปอาบน�้าหรือ
เปิดพัดลม ถ้าหนูปวดหัวหนูก็ต้องทานยาหรือไปหาหมอ

3. ชวนเด็กพูดคุยและกระตุ้นให้ตอบค�าถามในสถานการณ์
อื่นๆ เพิ่มเติม
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าความสะอาดตนเองหลัง
จากอุจจาระได้ (PS)

ผูป้ระเมนิถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เมือ่เดก็
อุจจาระแล้วเด็กสามารถท�าความสะอาดตนเอง
ได้โดยการล้างก้นและล้างมือได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถท�าความสะอาดตนเองโดยการ
ล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่ายอุจจาระได้

1. พ่อแม่ ผูป้กครองฝึกเดก็ล้างก้น โดยจบัมอืข้างทีถ่นดัของ
เดก็ให้ถือสายช�าระฉีดน�า้ หรือใช้ขนัน�า้ราดน�า้ท่ีก้นของเดก็
พร้อมกับจับมืออีกข้างของเด็กให้ถูก้นจนสะอาด

2. ตักน�้าราดโถส้วมหรือกดชักโครกท�าความสะอาดส้วม
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปเช็ดก้นให้แห้ง และล้างมือให้

สะอาด โดยจับมือเด็กท�าทุกขั้นตอน จนเด็กสามารถท�า 
ได้เอง
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เดินต่อส้นเท้า (GM) ผู้ประเมินก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อ
ชดิกบัปลายเท้าอกีข้างหนึง่ให้เดก็ดแูล้วบอกให้
เด็กท�าตาม

ผ่าน: ถ้าเดก็สามารถเดนิโดยส้นเท้าต่อกบัปลายเท้าได้ 4 
ก้าวโดยไม่เสียการทรงตัว

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองเดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับ
ปลายเท้าอีกข้างให้เด็กดู

2. บอกให้เด็กท�าตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้เด็กใช้ 
ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ ลดการ
ช่วยเหลอืลง จนเด็กสามารถเดินได้เอง 4-5 ก้าว โดยไม่เสยี
การทรงตวั
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)

อุปกรณ์:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ผูป้ระเมนิยืน่กระดาษและดนิสอให้เดก็ และบอก
ว่า “เขียนชื่อของหนู”

ผ่าน: เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่าปลาย
ประมาณ 1-2 ซม. และดินสออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ
นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองจับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง แล้วชวน
ให้เด็กจับดินสอขีดเขียน 

2. ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ช่วยจบัมอืเดก็โดยให้ดนิสออยูร่ะหว่างส่วน
ปลายของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลาย
ดินสอประมาณ 1-2 ซม. จนเด็กท�าได้เอง
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เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง  
(RL)
อุปกรณ์: ก้อนไม้ 10 สี 
10 ก้อน 

ผูป้ระเมนิวางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเดก็ แล้ว
บอกเด็กว่า “หยิบก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินน�า
ก้อนไม้ที่เด็กหยิบกลับไปวางที่เดิม บอกให้เด็ก
หยิบสีอื่นๆ จนครบ 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู 
สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

ผ่าน: เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 8 สี 
ตามค�าสั่งแต่ละครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักสีจากส่ิงของท่ีมีอยู่ใน
บ้าน เช่น ผกั ผลไม้ เสือ้ผ้า ของใช้ โดยผูป้กครองพดูบอก
เด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตาม

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองน�าของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่ม
ต้นจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละ
รวมกัน แล้วถามเด็ก “อันไหนสี...”

3. หากเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจ�านวนสีขึ้นเรื่อยๆ จน
ครบทัง้ 8 ส ี(สฟ้ีา สเีขยีว สชีมพ ูสดี�า สขีาว สแีดง สเีหลอืง 
สส้ีม)
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนใน
กลุ่ม (EL)

วัตถุประสงค ์ :ฝ ึกการกล ้ า
แสดงออกอย่างหมาะสม

ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็ก
สามารถพูดคุยกับเพื่อนโดยผลัดกันได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถผลัดกันพูดโต้ตอบในกลุ่มได้

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองให้เด็กมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด
เห็น เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองถาม “วันนี้เราจะกินอะไรกัน
ดี” “วันนี้เราจะไปเที่ยวไหน”

2. ถ้าเด็กพูดแทรกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองบอกเด็กว่า “หนูรอ
ก่อนนะ เดีย๋วแม่ขอพูดให้จบก่อน แล้วหนคู่อยพดูต่อ” ท�า
ทุกครั้งที่เด็กพูดแทรก 

3. พ่อแม่ ผูป้กครองคอยกระตุน้ให้เดก็พดูคยุ หรอืโต้ตอบกนั
ขณะเล่นด้วยกัน เช่น เล่นขายของเล่น เป็นหมอกับคนไข้ 
ครูกับนักเรียน
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้ (PS)

ผูป้ระเมนิถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็เคย
เล่นเลียนแบบบทบาทอาชีพของผู้ใหญ่โดยเล่น
กับเพื่อนได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ได้อย่างน้อย      
1 บทบาท เช่น พ่อ แม่ ครู แพทย์ พยาบาล โดยเลียน
แบบผ่านทางน�้าเสียงท่าทางการแต่งตัวกับเพื่อนได้

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก เช่น เล่น
ขายของ เล่นเป็นพ่อแม่ เล่นเป็นคร ูเล่นเป็นหมอ เล่นเป็น
ต�ารวจจับผู้ร้าย โดยให้เด็กเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร

2. พ่อแม่ ผูป้กครองให้เดก็เล่นร่วมกบัเดก็อืน่ ช่วยหาอปุกรณ์
เพือ่ให้เด็กน�าไปประกอบการเล่น เช่น ของเหลอืใช้ในบ้าน
เสื้อผ้าโดยเลือกของให้เหมาะกับบทบาทและปลอดภัย
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               วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่  ผู้ปกครอง

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)
• ให้ลกูดขูองสสีดใส หรอืกรุง๋กริง๋ลกูจะได้ฝึกมองตาม ฟังเสยีง และคว้าของ
• 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

• พดูคยุกบัลกู เมือ่ลกูท�าเสียงต่างๆ หรือเรียกชือ่ลูก ลกูจะได้จ�าชือ่ตวั
เองได้

• ลูกอยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง อ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังทุกวัน
• พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว ด้วยค�าพูดที่ ส้ัน กระชับ  

ได้ใจความ เว้นจังหวะให้ลูกโต้ตอบเสมอ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่  ผู้ปกครอง

เมื่อลูกอายุ วิธีเล่นกับลูก วิธีพูดคุยกับลูก

9 เดือน - 12 เดือน • เล่นซ่อนของกับลูก ลูกอยากรู้ว่ามันหายไปไหน
• ลูกชอบเล่นจ๊ะเอ๋มาก ท�าให้ลูกหัวเราะ และมีความสุข
• 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 ปี • 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 ปีขึ้นไป • 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
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แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย¬ ตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Developmental Surveillance and Promotion Record By Health Personal

     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

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 นาน 1 นาที

ผ่าน   ไม่ผ่าน

ชื่อ.......................................................นามสกุล......................................ชื่อเล่น....................................วัน เดือน ปี เกิด…………………………อายุ......................
ค�าชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน 
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     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social (PS)

7-9 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. เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

10-12 เดือน 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 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

16-18 เดือน 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 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�า
ผ่าน   ไม่ผ่าน

64. ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้

ผ่าน   ไม่ผ่าน

25-30 เดอืน 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

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย¬ ตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Developmental Surveillance and Promotion Record By Health Personal
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หมายเหตุ:   อายุที่ประเมิน หมายถึง อายุที่เต็มเดือนจนถึงอีก 29 วัน 
 เช่น  ช่วงอายุ 7-9 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่  7 เดือน จนถึง 9 เดือน 29 วัน / อายุ 18 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่  18 เดือน จนถึง 18 เดือน 29 วัน

     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social (PS)

31-36 เดอืน 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

37-42 เดอืน 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
กลุ่มได้ 

ผ่าน   ไม่ผ่าน 
89. ช่วยท�างานขั้นตอนเดียว

ได้เอง
ผ่าน   ไม่ผ่าน

43-48 เดอืน 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 107. กระโดดไปด้านข้าง
และถอยหลังได้ 

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 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

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย¬ ตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Developmental Surveillance and Promotion Record By Health Personal
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     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

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. เกาะเดนิไปข้าง ไๆด้ 4-5 ก้าว

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

29. ถือก้อนไม้ 2 ก้อนเคาะกัน

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 เช่น 
หม�่า  จ๊ะ

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

34. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

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

18 เดือน 50. วิ่งได้ 

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

51. เดินถือลูกบอล ไปได้ไกล  
     3 เมตร

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

52. เปิดหน้าหนังสือที่ท�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. ดืม่น�า้จากแก้วและวางคนืท่ี
เดิมได้เองโดยไม่หก

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

ชื่อ.......................................................นามสกุล......................................ชื่อเล่น....................................วัน เดือน ปี เกิด…………………………อายุ…...................
ค�าชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน  และเติมวัน เดือน ปี ที่ประเมินในช่อง ว/ด/ป..........................................
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แบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย¬ ตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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     ด้าน
 

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม

Personal and Social  (PS)

30 เดือน 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

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 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. เลอืกรปูภาพผูช้ายและผู้หญิงได้

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

95. เลือกจดักลุม่วตัถุตามประเภท
เสื้อผ้าได้

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

96. พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่ง
ผ่านไปใหม่ๆ ได้

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

97. บอกชื่อจริงและนามสกุล
เต็มได้

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

98. บอกเพศของตนเองได้ถกูต้อง 

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

99. ใส่เสื้อผ่าหน้าได้เองโดยไม่
ต้องติดกระดุม 

ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ว/ด/ป.....................
100. พูด “ขอ” หรอื “ขอบคณุ”   
      ได้เอง
ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ว/ด/ป.....................




