








คํํานิยม
 รัฐบาลและประชาชนทุกคนตระหนักดีว่าเด็กเป็นรากฐานที่ 
สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
มาอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กแรกเกิด - 5 ปี ซึ่งทางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
ได้ตอบรับนโยบายน้ีโดยการพัฒนาคู่ มือส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กแรกเกิด - 5 ปี สำาหรับผู้ปกครอง สำาเร็จสมบูรณ์ฉบับนี้ โดยมี
เนื้อหาสาระครบถ้วน เข้าใจง่ายและมีภาพประกอบ สีสันสวยงาม
น่าอ่าน น่าสนใจ

 ในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องขอกล่าวแสดงความชื่นชมและ 
ยินดีกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาองค์ความรู้ 
ทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อประเทศชาติ ทำาให้ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงความรู้ด้านการส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กได้โดยง่าย และสามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานซ่ึงนอกจากจะทำาให้บุตรหลาน 
มีพัฒนาการท่ีสมวัยแล้วยังก่อให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัว 
เปรียบเสมือนเกราะคุ้มกันให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพท้ัง 
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นกลไกสำาคัญเพื่อนำาพาประเทศ 
ไปสู่ความเจริญต่อไปในอนาคต
       

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี



คํํานิยม
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีจะพัฒนาเด็กโดยให้ 
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กได้ด้วยตนเองหรือ 
ช่วยเหลือญาติพี่น้องในครอบครัวได้ จึงได้ทำาการพัฒนาคู่มือ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ฉบับผู้ปกครองและทาง 
กระทรวงต้ังใจจะนำาคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
ฉบับนี้ไปช่วยเหลือประชาชน โดยจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ 
พัฒนาการของเด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาบุคลากรของชาติโดยเริ่มต้นต้ังแต่ 
เด็กเพราะเด็กถือเป็นรากฐานที่สำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้ไปสู่ความเจริญ

 ท้ายนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับกรมสุขภาพจิต 
ที่ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้อุทิศเวลาเพื่อทำา 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาคู่มือฉบับน้ีข้ึนมา 
จนสำาเร็จสมบูรณ์ ทำาให้ประชาชนชาวไทยได้มีคู่มือส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กไทยต่อไป

 

นายวิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



คํํานิยม
 กรมสุขภาพจิตมีบทบาทในการดูแลสุขภาพจิต 
ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย 
ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องพัฒนาการเด็ก ทั้งนี้ ทางสถาบัน 
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ 
และส่วนหนึ่งให้บริการด้านพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีนโยบายใน 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก 

 จากการติดตามการดำาเนินงานดังกล่าวได้เห็นถึง 
ความทุ่มเทในการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันพัฒนาการเด็ก 
ราชนครินทร์ที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ก้าวหน้ามาก ทั้งทาง 
ด้านโครงสร้างและด้านวิชาการด้านพัฒนาการเด็ก 

 ดังน้ัน กระผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับความก้าวหน้า 
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในการพัฒนาคู่มือ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำาหรับผู้ปกครองและ 
ขอให้ธำารงไว้ซ่ึงความมุ่งม่ันในการพัฒนางานน้ีต่อไป เพื่อเป็น 
ประโยชน์ต่อเด็กไทยและประเทศชาติ
       

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต





คํํานํํา
 หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
สำาหรับผู้ปกครองเล่มนี้ ได้จัดทำ  าขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ หรือ 
ผู้ปกครอง ได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็กทั้งเด็กปกต ิ
ทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในด้านการดูแล 
สุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงการเฝ้าติดตาม ประเมิน
พัฒนาการและสามารถใช้คู่มือเล่มน้ีส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กโดยผ่านวิธีการเล่น การจัดกิจกรรม การพูดคุย การจัด 
บทบาทสมมติให้เด็กอย่างเหมาะสมตามวัยจะช่วยส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ท้ังด้านการเคล่ือนไหว ด้านการใช้ 
กล้ามเน้ือมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการ 
ใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม เด็กวัยน้ี 
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ การเลี้ยงดูและ 
สภาวะแวดล้อม การปลูกฝังพ้ืนฐานท่ีดีโดยให้เด็กมีโอกาส
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน ส่งผลให้เด็กมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีต่อไป

       

นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร  
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 







	 การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในเด็กแรกเกิดถึงช่วง
อายุ	5	ปี	เป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก 
เป็นช่วงเวลาสำาคัญที่สุดของการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจ 
ของมนุษย์	 นอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างเร็วแล้ว 
สมองของเด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้ด้วย	 ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มักให้ความสำาคัญกับเด็กในการส่งเสริมการเจริญ 
เติบโต	 ทางด้านร่างกาย	 เช่น	 รูปร่าง	 นำ้าหนัก	 ส่วนสูง	 และ	 
ปล่อยให้พัฒนาการของเด็กเกิดข้ึนเองตามวัยแต่ในปัจจุบัน 
ความรู้จากการศึกษาและความตื่นตัวในวิทยาการสมัยใหม่ 
ให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากข้ึน	 ซ่ึงนอกจาก 
ปัจจัยที ่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก	 เช่นพันธุกรรมที ่ได้รับจาก 
พ่อแม่แล้ว	 ส่ิงแวดล้อมกับการเล้ียงดู	 โดยการสร้างเสริมกิจกรรม 
กับเด็กผ่านการเล่นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีผู้ปกครอง 
ควรทำาในชีวิตประจำาวันของเด็ก	 รวมถึงให้การติดตามพัฒนาการ 
ของเด็กให้เหมาะสมตามวัยเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองจะละเลยไม่ได้ 
สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและ 
มีคุณภาพต่อไป

	 สิ่งสำาคัญผู้ปกครองควรพาเด็กไปรับบริการตรวจ 
สุขภาพ	และรับวัคซีนอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือติดตามดูการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของเด็กเป็นไปตามวัยแล้วผู้ปกครองควรทำา 
ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของเด็กในด้าน
ต่างๆ		มีดังนี้

1. อาหารกับการเจริญเติบโตของเด็กตามวัย
	 เด็กในช่วงวัยแรกเกิด	-	5	ปี	ในระยะน้ีการเจริญเติบโต 
ของร่างกายและสมองจะรวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ	 ดังนั้นพ่อแม่หรือ 
ผู้ปกครองควรเน้นการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าและมีปริมาณ 
เพียงพอต่อความต้องการของเด็กโดยเฉพาะนมแม่ควรให้ 
ตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากเป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารกมีไขมัน 
ที่ช่วยในการพัฒนาเซลล์สมองเป็นวัคซีนสำาเร็จรูปท่ีได้จากแม่
ทำาให้เด็กไม่ป่วยบ่อย	มีระดับสติปัญญามากกว่าเด็กที่ไม่ได ้
กินนมแม่และการพูดคุยกับเด็กในขณะให้นมจะช่วยกระตุ้น 
ประสาทสัมผัสท้ังห้าช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความมั่นคง 
ทางอารมณ์ของเด็กได้เป็นอย่างดี

แนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กให้กินนมแม่
1.	กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย	6	เดือน
2.	เมื่อเด็กอายุ	6	เดือนเป็นต้นไปกินนมแม่ควบคู่
	 อาหารตามวัย
3.	พูดคุย	เล่น	เล่า	อ่านนิทาน	ร้องเพลงให้เด็กฟัง	
4.	สร้างความผูกพัน	และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
5.	ประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กและบันทึก
	 พัฒนาการ

การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในเด็ก
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	 เด็กช่วงอายุ	 1	 -	 5	 ปี	 ส่วนใหญ่จะไม่สนใจอาหารและ
ไม่เจริญอาหารเหมือนวัยทารก	เพราะจะมีความสนใจด้านอื่น 
มาเก่ียวข้อง	เช่น	การสำารวจส่ิงแวดล้อมและสนใจการเล่นมากกว่า 
นอกจากนี้เด็กยังเริ่มเลือกรับประทานอาหารในสิ่งที่ตนเองชอบ 
ดังน้ันผู้ปกครองควรสร้างสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
อย่างจริงจังในระยะนี้	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาหารมีความสำาคัญต่อ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาสมอง	 การให้อาหารเด็กอย่างไม่ 
เหมาะสมหรือไม่ครบท้ัง	5	หมู่	จะทำ าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก 
มีระดับสติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร	 และเจ็บป่วยบ่อย	 เด็กควรได้ 
รับประทานอาหารหลักครบท้ัง	 5	 หมู่ในแต่ละหมู่ควรรับประทาน 
ให้หลากหลายชนิด	วันละ	3	ม้ือและด่ืมนมเป็นอาหารเสริมเพ่ือให้ 
เด็กได้รับปริมาณสารอาหารที่มีประโยชน์และนำาไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

 

แนวทางปฏิบัติในการให้อาหารเด็ก
1.	ให้อาหารที่มีปริมาณและคุณค่าพอเพียงกับความต้องการของเด็ก
2.	ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารแปลกใหม่จากที่เด็กเคยรับประทานมาก่อน	เช่น	ผัก	มะเขือเทศ	ไม่ควรบังคับเด็ก	ถ้าเด็กไม่ยอม
	 รับประทาน	เพราะจะทำาให้เด็กไม่ชอบอาหารชนิดนั้น	แต่ใช้วิธีดัดแปลงวิธีการปรุงและรสชาติให้เด็กจนเด็กยอมรับ
3.	ควรทำาอาหารที่มีลักษณะสีสัน	น่ารับประทาน
4.	อาหารต้องรสชาติไม่จัด	ไม่เค็ม	ไม่หวาน	ไม่เปรี้ยว
5.	อาหารควรมีขนาดเล็ก	อ่อนนุ่ม	เคี้ยวง่าย
6.	แบ่งมื้ออาหารเป็นหลายมื้อ	ให้เด็กได้รับเพียงพอต่อความต้องการ
7.	สร้างบรรยากาศการรับประทานอาหารที่ดี	ไม่เครียดไม่ดุบ่นว่า	ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง	ระหว่างรับประทานอาหาร
8.	ไม่นำาอาหารที่ปรุงสุกๆ	ดิบๆ	หรืออาหารเหลือค้างมาให้เด็กรับประทาน
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2. การดูแลสุขภาพปากและฟัน
 การดูแลฟันเด็กควรเร่ิมต้ังแต่แรกเร่ิม ไม่จําเป็นต้องรอ
จนกระทั่งฟันนํ้านมซี่แรกขึ้น ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการเอาใจใส่
ดูแลสุขภาพปากและฟัน ทั้งในด้านการรักษาความสะอาดและ 
การสอนให้เด็กเลือกรับประทานอาหารท่ีไม่ก่อให้เกิดสาเหตุ
ของฟันผุได้ง่าย
 ดังนั้นควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์ครั้งแรกเมื่อฟัน 
ซี่แรกเริ่มขึ้นอายุประมาณ 6 เดือน ผู้ปกครองจะได้รับคําแนะนํา 
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งทางด้าน
การทําความสะอาดช่องปากหลังรับประทานอาหารหรือนม 
การพบทันตแพทย์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพช่องปาก 
ที่ดีมีรอยยิ้มสดใส

        แนวทางปฏิบัติ
 ในการดูแลสุขภาพปากและฟัน

1. ใช้ผ้าชุบนํ้าสะอาดเช็ดฟัน และกระพุ้งแก้มให้เด็ก
 อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า และก่อนนอน
2. แปรงฟันให้เด็ก ด้วยแปรงสีฟันขนอ่อนนุ่ม
 เมื่อฟันขึ้นหลายซี่
3. สอนเด็กแปรงด้วยตนเอง และผู้ปกครองแปรงซํ้า
 จนกว่าเด็กอายุประมาณ 6 - 7 ขวบเน่ืองจากเด็กเล็ก
 ยังไม่สามารถใช้กล้ามเน้ือมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรให้เด็กดื่มนมแม่ แต่ถ้าเด็กกินนมผง นมผง
 ไม่ควรมีลักษณะหวาน ถ้าจะให้เด็กรับประทาน
 อาหารเสริมที่มีลักษณะเหนียวข้น ควรแปรงฟัน
 ให้เด็กหลังรับประทานอาหารเสริม
5. งดการดูดนมขวดและหลับไปพร้อมกับขวดนม
6. เลือกอาหารว่างที่มีประโยชน์ เช่น ผลไม้ ถั่วต้ม 
 หรือ เนื้อสัตว์อบแห้งแทนขนมหวาน 
7. หมั่นตรวจและสังเกตฟันเด็ก โดยเปิดริมฝีปากเด็ก
 ดูฟัน ถ้าพบคราบสกปรกให้เช็ดหรือแปรงออกและ
 หากฟันสีขุ่นขาวหรือเปลี่ยนเป็นสีดําหรือมีรูผุ
 ควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์       
8. ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพ
 ช่องปาก รับคําแนะนํา
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3. การได้รับวัคซีน
	 การฉีดวัคซีนเด็กน้ันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยของคุณให้มีสุขภาพท่ีดีและไม่มีการติดเช้ือโรคได้ง่ายพ่อแม่หรือ 
ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำาหนดทุกคร้ังตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามการรับ 
วัคซีนอย่างครบถ้วนตามกำาหนด

คํํ าแนะนํํ าเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน
1.	วัคซีนบางชนิดจำาเป็นต้องได้รับมากกว่า	1	ครั้ง	เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
	 ภูมิต้านทานได้สูงเพียงพอในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้	ดังนั้น
	 ผู้ปกครองจึงควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำาหนดนัดทุกครั้ง	
2.	เด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย	เช่น	หวัด	ไอ	หรือไข้ตำ่าสามารถรับวัคซีนได้
3.	หลังได้รับวัคซีนบางชนิด	เด็กอาจตัวร้อน	เป็นไข้ซึ่งจะหายได้
	 ในเวลาอันสั้น	ให้เช็ดตัว	ดื่มนำ้ามากๆ	และให้ยาลดไข้ตาม
	 คำาแนะนำาของแพทย์	หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4.	ถ้าเด็กเคยมีประวัติแพ้ยา	หรือเคยมี
	 อาการรุนแรงหลังได้รับวัคซีน	เช่น
	 ชัก	ไข้สูงมาก	โปรดแจ้งแพทย์
	 หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ก่อน
	 รับวัคซีนด้วย	
5.	แผลที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกัน
	 วัณโรค	อาจเป็นฝีขนาดเล็ก	อยู่ได้นาน	3	-	4	สัปดาห์	
	 ไม่จำาเป็นต้องใส่ยาหรือปิดแผล	เพียงใช้สำาลี
	 สะอาดชุบนำ้าต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดรอบๆ	แผล

	 	 วัคซีนบางชนิดจำาเป็นต้องให้จนครบชุดจึงจะมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	ผู้ปกครองควรให้ความสำาคัญและควรพาเด็ก 
ไปตามนัดทุกครั้ง	ถ้าหากไม่สามารถไปตามนัดได้ควรพาเด็กไปรับวัคซีนในภายหลังจนครบ

13



4. การเล่น การออกกํํ าลังกาย และพักผ่อน
	 การเล่นของเด็ก	 เป็นวิธีการเรียนรู ้อย่างหนึ่งโดย 
ธรรมชาติการเล่นของเด็กท่ีแท้จริงต้องเปิดโอกาสให้เด็กเล่น 
อย่างอิสระทั้งทางกาย	 ทางความคิด	 และทางสังคมเด็กจะม ี
ความสุขเมื ่อได้เล่น	 โดยธรรมชาติแล้วเด็กต้องการเล่นอยู่
ตลอดเวลา	 ซึ่งเป็นสิ่งที่นำาไปสู่การเรียนรู้ตามธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทำาให้เด็กเป็นคน 
ช่างสังเกต	 รู้จักคิดเชื่อมโยงเหตุผลการเล่นช่วยให้เด็กพัฒนา 
ไปสู่วิธีการดำาเนินชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 นำาไปสู่การรู้จัก 
รับผิดชอบต่อตนเอง	เรียนรู้ระเบียบวินัย	รู้จักควบคุมอารมณ	์
ถ่ายทอดจินตนาการ
 
	 เด็กเรียนรู้ส่ิงต่างๆ	 โดยการเล่นผ่านทางประสาทสัมผัส 
การเล่นของเล่น	ได้สังเกตเห็นความแตกต่างและควาคล้ายคลึง 
ของสิ่งต่างๆ	ที่เล่น	ได้เรียนรู้	รูปร่าง	ขนาดความหยาบ	ความ 
ละเอียดของวัตถุของเล่นนั้น

	 ผู้ปกครองควรจัดเวลา	 และสถานท่ีให้เหมาะสมเพ่ือให้ 
เด็กได้มีการออกกำาลังกายเคล่ือนไหว	เช่น	การคืบคลาน	การเกาะ 
เดิน	 หรือ	 การว่ิง	 ในท่ีโล่งกว้าง	 บรรยากาศถ่ายเท	 และคำานึงถึง 
ความปลอดภัยเพราะการเล่น	 การออกกำาลังกายมีความสำาคัญ 
ในการส่งเสริมให้เด็กแต่ละวัยเกิดการเรียนรู้	 มีความสนุกสนาน 
ได้สำารวจค้นพบสิ่งใหม่ๆ	 ได้แสดงออกเลียนแบบท่าทางต่างๆ 
ผู้ปกครองควรให้จัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ	ให้เด็กๆ	สามารถเล่นและ 
ออกกำาลังกายไปด้วยในขณะเดียวกัน	 หากเห็นว่าเด็กร่าเริง 
แจ่มใสสนุกเพลิดเพลิน	 แสดงว่า	 การเล่น	 และออกกำาลังกาย 
ของเด็กอยู่ในระดับพอดี	 ซึ่งจะเกิดผลดี	 ทำาให้เด็กคล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง	กล้ามเนื้อแข็งแรง	ฝึกความคิดสร้างสรรค์	 และ 
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เรียนรู้การแก้ไขปัญหาได้ดี	 ทั้งนี้ควรให้เด็กอยู่ในสายตาของ
ผู้ใหญ่	 และระมัดระวังการเล่นที่ก่อให้เกิดอันตราย	 หรือการ 
เลียนแบบที่อาจทำาให้เด็กใช้ความรุนแรง	 เช่น	 การเล่นโลดโผน 
รุนแรงการเลียนแบบท่ีไม่ดี	 เช่น	 เล่นอาวุธ	 หรือสถานท่ีท่ีไม่ 
ปลอดภัย	เช่น	ท่ีสูงถนน	ใกล้นำ้า	เป็นต้น

	 หลังจากการเล่นและออกกำาลังกายแล้ว	 ควรมีเวลา 
พักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอซ่ึงการนอนหลับเป็นช่วงเวลา 
ที่ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะในเวลาที่ เด็กๆ 
นอนหลับสนิทต่อมใต้สมองจะหล่ังฮอร์โมนชื่อโกรทฮอร์โมน 
ออกมา	 ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสูงขึ้น	 นอกจากนี้การนอน 
ไม่พอยังส่งผลถึงการรับรู้	ความเข้าใจ	การเรียนรู้สิ่งใหม่	การแก้ 
ปัญหาและความจำาลดน้อยลง

ข้อเสนอแนะในการเลือกของเล่น
1.	เลือกของเล่นที่ปลอดภัย	คงทน	ไม่มีมุมหรือเหลี่ยมคม
	 ใช้สีที่ไม่เป็นพิษ	มีความแข็งแรงคงทน	ทำาความสะอาดได้ง่าย
	 มีนำ้าหนักที่เหมาะสมกับเด็ก
2.	เหมาะสมกับวัย	สีสันสดใส	มีประโยชน์รอบด้าน	และเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย
3.	หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีขนาดเล็กให้กับเด็กที่อายุตำ่ากว่า	3	ขวบ	เนื่องจากเป็นวัยที่ชอบหยิบของเล่นเข้าปาก
4.	หลีกเลี่ยงของเล่นที่ส่งเสริมความก้าวร้าวรุนแรง		เช่น	ของเล่นที่เป็นอาวุธ
5.	มีมาตรฐานความปลอดภัย	โดยได้รับความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน	เช่น	มอก.
6.	ของเล่นไม่จำาเป็นต้องเลือกซื้อของเล่นที่ราคาแพง	ของเล่นที่พ่อแม่ทำาเองจากวัสดุที่มีในบ้าน
	 หรือการพูดคุยหยอกล้อ	การเล่านิทาน	ร้องเพลง	การทายปัญหา	จะเป็นการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
	 ได้อย่างดีและมีคุณค่ามากสำาหรับลูก
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5. การสร้างความผูกพัน ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
	 ระยะต้ังแต่อยู่ในครรภ์	 ถึงอายุ	 5	 ปี	 เป็นช่วงเวลาสำาคัญท่ีสุด	ของการสร้างรากฐาน	 ชีวิตจิตใจของมนุษย์	นอกจากร่างกาย 
และสมองจะเจริญเติบโตสูงสุด	 ในช่วงนี้	 เด็กยังมีความรู้สึก	 รับรู้สัมผัสทั้งรูป	 รส	 กลิ่น	 เสียง	 กายสัมผัส	 และยังเลียนแบบอย่าง 
ตั้งแต่แรกเกิด	เด็กเล็กๆ	เรียนรู้จากประสบการณ์	การเลี้ยงดู	และภาวะแวดล้อมได้เร็ว	และฝังลึกในจิตใจ

	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือผู้ปกครอง	 ก่อให้เกิดจุดเร่ิมต้นของความผูกพัน	 ซ่ึงผู้ปกครองสามารถสร้างความรัก 
ความผูกพันผ่านทางการให้อาหาร	 การสัมผัสโอบกอด	 การส่ือสารพูดคุย	 การมองและการพูดคุยเล่านิทาน	 เล่นหรือทำากิจกรรมร่วมกัน 
ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ให้แก่เด็ก	 ทำาให้เด็กเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง	 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์	 
และพัฒนาทักษะทางสังคม	

	 หากการเล้ียงดูเด็กวัยน้ี	 ผู้ปกครองให้ความรักเอาใจใส่	 ใกล้ชิด	 อบรมเล้ียงดู	 โดยเข้าใจดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีความสมดุลกัน 
ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สติปัญญา	และสังคมแล้ว	เด็กก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงใฝ่รู้และใฝ่ดี	พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือ 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในอนาคต	ให้เป็นคนเก่ง	คนดี	อยู่อย่างมีความสุขและไม่ลืมที่จะเผื่อแผ่ความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นในสังคมด้วย

	 ผู้ปกครองควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก	ซึ่งจำาเป็นต้องให้เวลาและเอาใจใส่อย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อสร้างความผูกพัน 
ระหว่างกัน	ความมั่นคงทางใจ	ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจจะมีความสำาคัญต่อชีวิตของเด็กมาก
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วิธีการ ถ้าได้รับการปลูกฝัง ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝัง

รักและเอาใจใส่เด็ก
สายผูกพัน

เด็กจะเติบโตเป็นคนที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	จิตใจมั่นคงเชื่อมั่น
ในตัวเอง	มีอารมณ์สุขุม	หนักแน่น

เด็กจะไม่เกิดความผูกพันและไม่ไว้วางใจ 
ผู้อ่ืน	ขาดความอบอุ่น	ขาดความม่ันคงทางใจ 
และมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย

ให้เด็กมีโอกาส 
ช่วยเหลือตนเอง

เด็กจะรู้จักคิด	รู้จักทำา	มีความรับผิดชอบ	
และรู้จักพึ่งพาตนเอง

เด็กจะกลายเป็นคนทำาอะไรไม่เป็น 
แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้	ความรับผิดชอบ 

ไม่ดี	เป็นภาระของพ่อแม่

ให้เด็กรู้จักรอคอย	อดทน
และอดกลั้น

เด็กจะมีความสามารถในการควบคุม 
อารมณ์ตนเองได้ดี	มีความยับยั้งชั่งใจ 
ต่อส่ิงล่อใจหรือส่ิงท่ีมาย่ัวยุได้	ตัดสินใจ 

ได้ว่าส่ิงใดควรกระทำา	ส่ิงใดไม่ควรกระทำา 
และเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคม

เด็กมักจะเติบโตเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง 
อารมณ์เสียง่าย	เครียดง่าย	ทุกข์ง่าย 

ทำาใจไม่ได้	ระงับอารมณ์ไม่ได้เมื่อผิดหวัง 
เสียหน้าหรือไม่ได้อะไรดังใจ

ให้เด็กรู้จักปรับตัว	เผชิญ	
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เด็กจะมีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำาเร็จ 
รู้จักพลิกแพลงแก้ไขปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

เด็กจะกลายเป็นคนขาดความพยายาม 
ไม่อดทน	ขาดความกระตือรือร้น 

ท้อถอยง่ายเมื่อเผชิญปัญหา

ให้เด็กมีโอกาสได้เล่น

เด็กจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น 
ฝึกยอมรับ	และแก้ไขความผิดพลาด 
รู้จักมีอารมณ์ขันและสนุก	เบิกบาน 
ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำาผู้ตาม	และ 
การร่วมงานกับผู้อื่น	ซึ่งจะนำาไป 

ใช้ในชีวิตจริง

เมื่อโตขึ้นมักจะเข้าสังคมยาก	ไม่รู้จักกติกา 
ของสังคม	ไม่รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	ขาดความ 

กระฉับกระเฉงในการทำางานและ 
การเรียนรู้ชีวิต

ให้เด็กรู้จักให้ 
รู้จักช่วยเหลือ 
และเข้าใจผู้อื่น

เด็กจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆ	ทั่วไป	
และสามารถประสานความร่วมมือกับ 

ผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

เด็กจะเป็นคนที่นึกถึงแต่ตัวเองเป็นใหญ่	 
ใจคอคับแคบขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

และเข้ากับคนอื่นได้ยาก

แนวทางปฏิบัติการสร้างความผูกพัน ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
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6. การระวังอุบัติเหตุและสารพิษ
 	 การท่ีสมองเด็กได้รับความกระทบกระเทือนแรงๆ	 หรือ 
ได้รับการกระแทกบ่อยๆ	 จากอุบัติเหตุ	 จากการเล่นหรือจาก 
การถูกจับเขย่า	 จะมีผลต่อสมอง	 อาจทำาให้สมองช้ากระทบ 
ต่อความจำาและทักษะการเคลื่อนไหวซ่ึงข้ึนอยู่กับส่วนของสมอง 
ท่ีได้รับการกระทบกระแทกเนื่องจากเนื้อสมองที่ละเอียดและ 
ซับซ้อนเป็นส่วนที่เปราะบางเป็นพิเศษ

	 ในเรื่องของสารพิษ	 สมองเด็กจะมีความเสี่ยงต่อสาร 
พิษที่ละลายในนำ้า	 เช่น	 สารปรอท	 สารตะกั่ว	 เพราะร่างกาย 
ของเด็กยังพัฒนาแผ่นกรองพิเศษท่ีจะป้องกันสมองจากส่ิงเหล่าน้ี 
ไม่สมบูรณ์	 จึงเป็นอันตรายเพราะมีผลทำาให้สมองถูกทำาลายได้	 
ถ้าสมองถูกทำาลายประสิทธิภาพในการเรียนรู้จะลดลงตามไปด้วย 

หลักการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
	 ผู้ปกครองสามารถติดตามสังเกตพฤติกรรมพัฒนา- 
การเด็กในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ความสามารถด้านการเคล่ือนไหว	 
ด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและสติปัญญาด้านการเข้าใจภาษา	 
ด้านการใช้ภาษา	และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม	ของเด็ก 
วัยต่างๆ	เพ่ือจะได้ทราบถึงพัฒนาการแต่ละวัย	และหาวิธีส่งเสริม 
พัฒนาการให้เด็กแต่ละด้าน	การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
เป็นส่ิงจำาเป็นในการฝึกหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีบ้าน	 เด็กจะ 
เรียนรู้		และทำาส่ิงต่างๆ	ตามความสามารถในแต่ละช่วงวัย	พร้อมท่ี 
จะพัฒนาขึ้นต่อๆ	ไป	

 แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
1.	จัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม	เหมาะสำาหรับ
	 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย
2.	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องทุกวัน
	 อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	โดยฝึกเด็กผ่านการปฏิบัติ
	 กิจวัตรประจำาวัน	หรือฝึกผ่านการเล่นกับเด็ก
3.	ขณะฝึกเด็ก	ผู้ปกครองควรใช้คำาพูดง่าย	สั้น	ชัดเจน
	 และคงที่
4.	ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม	3-5	วินาที	ถ้าเด็กยังไม่ได้ทำา
	 ให้ผู้ปกครองพูดซำ้า	(ข้อความเดิม)	พร้อมให้การ
	 ช่วยเหลือเด็กทำาจนเสร็จ
5.	ผู้ปกครองควรให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จำาเป็น
	 ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กทำาได้	การช่วยเหลือ
	 ผู้ปกครองอาจทำาได้ดังนี้
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   5.1	ทางกาย: จับมือทำาเมื่อเด็กทำาได้	ลดการช่วยเหลือลง
	 	 โดยให้แตะข้อศอกของเด็กและกระตุ้นให้	โดยใช้
	 	 คำาพูดให้เด็กทำา
	 5.2	ทางวาจา:	บอกให้เด็กทราบในสิ่งที่ผู้ปกครอง
	 	 ต้องการให้เด็กทำา
	 5.3	ทางท่าทาง:	ผู้ปกครองชี้ให้เด็กทำา	ผงกศีรษะเมื่อ
	 	 เด็กทำาถูกต้อง	ส่ายหน้าเมื่อเด็กทำาไม่ถูก

6.	ถ้าเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว	ให้เปลี่ยนข้อความ
	 แบบต่างๆ	แต่มีความหมายเหมือนกัน	เพื่อให้เด็ก
	 เรียนรู้สิ่งแตกต่างกัน	เช่น	ใช้คำาพูดว่า	“ไม่ใช่” 
	 แทนคำาว่า	“ไม่ถูกต้อง”	เป็นต้น

7.	ผู้ปกครองควรให้แรงเสริมเด็กทันทีเมื่อเด็กทำาได้
	 ถูกต้อง	ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ทำาได้หรือเด็ก
	 ทำาได้เอง	เช่น		ยิ้ม	ชมเชย	ปรบมือ	สัมผัส	ให้ขนม
	 แต่ควรคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 7.1	ให้แรงเสริมเหมาะสมกับวัยช่วงนั้นๆ	ควรเป็นสิ่ง
	 	 ท่ีเด็กชอบ	เน่ืองจากเด็กแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
			7.2	ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ	เมื่อต้องการให้เกิดทักษะ
	 	 หรือพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้น
			7.3	ควรลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กทำาได้แล้ว
			7.4	ควรขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ
	 	 หรือป้องกันเด็กไม่ให้ทำาส่ิงท่ีผิดหรือส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง
	 	 เช่น	เด็กใช้มือปัดสิ่งของ	เป็นสิ่งที่เด็กทำาไม่ถูกต้อง
	 	 ผู้ปกครองบอกเด็กไม่ควรทำาและให้เด็กเก็บของ
	 	 หลังจากนั้นเบี่ยงเบนความสนใจ	เพิกเฉยกับ
	 	 พฤติกรรมที่เด็กทำาไม่ถูก	เป็นต้น

	 	 หากถึงอายุท่ีควรทำาได้แต่เด็กยังทำาไม่ได้	 ผู้ปกครองควรให้ 
โอกาส	 โดยฝึกให้ก่อน	 แต่ถ้าเด็กไม่มีความก้าวหน้าใน	 1	 เดือน 
ควรปรึกษาแพทย์	หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ซึ่งผู้ปกครองควร 
บันทึกความสามารถของเด็กตามลำาดับพัฒนาการของเด็ก 
แต่ละช่วงวัยได้ดังนี้
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ตารางพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี



ตารางพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี



ตารางพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี



การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามวัย

ผู้ปกครองควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และ

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ของเด็กตามช่วงวัยต่างๆ ดังนี้
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควํ่า ผู้ปกครองเขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็ก
   ระยะห่างประมาณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด) เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อยๆ
   เคลื่อนของเล่นมาทางด้านซ้าย เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม
2. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นกลับมาอยู่ที่เดิม
3. ท ําซํ้าอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้เคลื่อนของเล่นมาทางด้านขวา

อายุ 1 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ :  ท่านอนควํ่า เด็กสามารถยกศีรษะ
          และหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งได้ 

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง
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อายุ 1 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองเรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจากด้านข้างทั้งข้างซ้ายและขวา
 โดยพูดเสียงดังปกติ 
2. หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวเมื่อผู้ปกครองพูดคุยเสียงดังปกติ ให้ผู้ปกครองยิ้มและสัมผัสตัวเด็ก
3. ถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ให้พูดเสียงดังเพิ่มขึ้น โดยจัดท่าเด็กเช่นเดียวกับข้อ 1 หากเด็กสะดุ้ง
 หรือขยับตัวให้ลดเสียงลงอยู่ในระดับดังปกติ พร้อมกับสัมผัสตัวเด็ก

ทักษะ : เด็กมีการสะดุ้งหรือเคลื่อนไหว
        ร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูด
        ระดับปกติ
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อายุ 1 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กให้หน้า  
ผู้ปกครองห่างจากเด็กประมาณ 30 ซม.
 (1 ไม้บรรทัด)
2. สบตาและท ําตาลักษณะต่างๆ เช่น ตาโต
 กระพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจ
3. พูดคุย ย้ิมเพ่ือให้เด็กมองท่ีปากแทนสลับกันไป

หมายเหตุ  อาจทําขณะอาบนํ้าหรือแต่งตัวเด็ก หรืออุ้มเด็ก 
ให้เด็กหันหน้ามาทางผู้ปกครอง แล้วทําหน้าตาหรือส่งเสียง
ให้เด็กสนใจ เมื่อเด็กมองตาให้ 
พูดคุยและยิ้มด้วย

ทักษะ : เด็กสามารถมองจ้องหน้า
 ได้นาน 1-2 วินาที
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนควํ่า ข้อศอกงอ
2. หยิบของเล่นมาเขย่าตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วก็ค่อยๆ เคลื่อนของเล่น
 ขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กเงยหน้าจนศีรษะยกขึ้น นับ 1, 2
3. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมือนเดิม 
4. ท ําซํ้าอีกครั้งโดยเขย่าของเล่นตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วก็ค่อยๆ เคลื่อน
 ของเล่นขึ้นด้านบนห่างจากจุดเดิมเพื่อให้เด็กเงยหน้าจนยกศีรษะขึ้น นับ 1, 2, 3
5. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมือนเดิม

 ทักษะ :  ท่านอนควํ่าเด็กสามารถ
 ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา
 นาน 3 วินาที

 อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

อายุ 2 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย 
2. ถือของเล่นสีสดใสไม่มีเสียงห่างจากหน้าเด็ก
 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด) และอยู่ในตําแหน่ง
 เลยจุดกึ่งกลางของใบหน้าเด็กเล็กน้อย
 ไปทางซ้าย
3. กระตุ้นให้เด็กสนใจโดยแกว่งของเล่นให้เด็ก
 จ้องมอง แล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นนั้นให้ผ่าน
 จุดกึ่งกลางใบหน้าเด็กไปทางด้านขวาและสลับ
 มาทางด้านซ้าย

หมายเหตุ  ถ้าเด็กไม่มองตาม ให้ช่วยเหลือโดยการ
ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันมามอง และอาจใช้ใบหน้า 
แม่กระตุ้นโดยการแสดงสีหน้า ยิ้ม ทําปากพูดคุย
แต่ไม่ออกเสียง ให้เด็กมองตาม

ทักษะ : เด็กสามารถมองตามสิ่งของ
 จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

อุปกรณ์  :  ลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดง   

อายุ 2 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กในท่านอนหงายหรือ 
 อุ้มเด็กให้หน้าผู้ปกครองห่าง
 จากเด็กประมาณ 60 ซม. 
 (2 ไม้บรรทัด)
2. สบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ  
 เช่น ทําตาโต ขยับริมฝีปาก
 ยิ้ม หัวเราะ

หมายเหตุ  สามารถฝึกได้ในหลายๆ
สถานการณ์ เช่น ขณะที่อุ้มลูก
ขณะให้นมลูก ขณะอาบนํ้า

อายุ 2 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ :  เด็กสามารถมองหน้า
  ผู้พูดคุย ได้นาน 5 วินาที
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อายุ 2 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ :  เด็กทํ าเสียงในลําคอ
 (เสียง “อู” หรือ “อือ”) 
 อย่างชัดเจน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย
 ผู้ปกครองนั่งข้างเด็ก และยื่นหน้า
 เข้าไปหาเด็กในระยะห่างประมาณ
 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)
2. ผู้ปกครองสบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ
 แล้วท ําเสียง อู หรือ อือ ในลําคอ
 ให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อรอจังหวะ
 ให้เด็กส่งเสียงตาม
3. เมื่อเด็กออกเสียง “อู” ได้ ให้ผู้ปกครอง
 เปลี่ยนไปฝึกเสียง “อือ” และรอให้เด็ก
 ออกเสียงตาม  

อู........อือ.........
...
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อายุ 2 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองน่ังข้างเด็ก 
 และยื่นหน้าเข้าไปหาเด็ก
2. สบตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อมกับพูดคุยกับ
 เด็ก เป็นคําพูดส้ันๆ ซ้ําๆ ช้าๆ เช่น “ว่าไงจ๊ะ.. 
 (ช่ือลูก)..คนเก่ง” “ย้ิมซิ” “เด็กดี” “.. (ช่ือลูก)..
 ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ” 
3. หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้เด็กยิ้มหรือ
 ส่งเสียงตอบ

หมายเหตุ  สามารถฝึกได้ในหลายๆ สถานการณ์ 
เช่น ขณะที่อุ้มเด็ก โดยให้หน้าเด็กอยู่ระดับเดียวกับ 
หน้าแม่ขณะอาบนํ้า หรือขณะนวดสัมผัส

ทักษะ :  สามารถยิ้มหรือส่งเสียงตอบได้
  เมื่อผู้ปกครองแตะต้องตัวและ
  พูดคุยด้วย

วา่ไง
จะ๊....ค

นเกง่
ของแ

ม่

ยิ้มส
ิจ๊ะลูก

.........
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อายุ 3-4 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองน่ังข้างเด็ก
2. ผู้ปกครองยื่นหน้าเข้าไปพูดคุยกับเด็กหรือยื่น
 ของเล่นในระยะที่เด็กจะเอื้อมมือไปถึง หรือ
 แขวนโมบายให้เด็กเล่นในระยะที่เด็กเอื้อม
 มือถึง

 ทักษะ :  เด็กสามารถยกแขนทั้งสองข้าง
   ขึ้นมาเล่นโดยเหยียดแขนออก
   ห่างจากลําตัว

  อุปกรณ์  :  กรุ๋งกริ๋ง
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อายุ 3-4 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็ก
 อยู่ในแนวกึ่งกลางลําตัว 
2. ผู้ปกครองถือของเล่น ห่างจากหน้าเด็ก
 ประมาณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)
3. ผู้ปกครองเขย่าหรือแกว่งของเล่นเพื่อกระตุ้น
 เด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนของเล่น
 อย่างช้าๆ เป็นแนวโค้งไปทางด้านซ้าย
4. ทําซํ้าโดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนของเล่นจาก
 ทางด้านซ้ายไปด้านขวา
5. ถ้าเด็กยังไม่มองตาม ให้ผู้ปกครองช่วย
 ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้ามามองตาม

ทักษะ : เด็กสามารถมองตามสิ่งของ
 ที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม 180 องศา

อุปกรณ์  :  ลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดง
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อายุ 3-4 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้ม
 เด็กนั่งบนตัก โดยหันหน้าออกจาก
 ผู้ปกครอง
2. เขย่าของเล่นด้านข้างเด็ก ห่างจากเด็ก
 ประมาณ 30 - 45 ซม.
 (1 ไม้บรรทัดครึ่ง)
3. รอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง
 ให้ผู้ปกครองพูดคุยและยิ้มให้เด็ก
4. ถ้าเด็กไม่หันมามองของเล่น
 ให้ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หัน
 ตามเสียง
5. ค่อยๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 60 ซม.
 (2 ไม้บรรทัด)

หมายเหตุ  ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน

ทักษะ :  เด็กสามารถหันตามเสียงได้
อุปกรณ์  :  กรุ๋งกร๋ิง (ชนิดเสียงดัง) 
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อายุ 3-4 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ :  เด็กสามารถเปล่งเสียง
  เพื่อแสดงความรู้สึก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองน่ังข้างเด็ก
 และยื่นหน้าเข้าไปหาเด็กในระยะห่างประมาณ 
 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)
2. ผู้ปกครองพูดคุย เล่น หัวเราะกับเด็ก หรือ
 สัมผัสจุดต่างๆ ของร่างกายเด็ก เช่น ใช้นิ้วมือ
 สัมผัสเบาๆ ที่ฝ่าเท้า ท้อง เอว หรือใช้จมูก
 สัมผัสหน้าผาก แก้ม จมูก ปากและท้องเด็ก
 โดยการสัมผัสแต่ละคร้ัง ควรมีจังหวะหนัก เบา
 แตกต่างกันไป
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อายุ 3-4 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ :  เด็กยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองย้ิมและพูดคุยกับเด็ก
 เมื่อทํากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทุกครั้ง
2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ้นเคย เช่น พ่อ ปู่ ย่า
 ตา ยาย ผู้ปกครองยิ้มทักคนที่คุ้นเคยให้เด็กดู
3 พูดกระตุ้นให้เด็กท ําตาม เช่น
 “ยิ้มให้คุณพ่อซิลูก” “ยิ้มให้..........ซิลูก”

ยิ้มให้คุณ
พ่อซิลูก....
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อายุ 5-6 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถยันตัวขึ้นจากท่านอนควํ่า
 โดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้

อุปกรณ์  : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนคว่ํา 
2. ผู้ปกครองถือของเล่นไว้ด้านหน้า
 เหนือศีรษะเด็ก
3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วค่อยๆ
 เคลื่อนของเล่นขึ้น เพื่อให้เด็กสนใจ ยกศีรษะ
 และลําตัวตามจนพ้นพื้น และแขนเหยียดตรง
 มือยันพื้นไว้
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อายุ 5-6 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถเอื้อมมือหยิบ
 และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอนหงาย

อุปกรณ์  : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย 
2. ผู้ปกครองเขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเด็ก 
 ประมาณ 20-30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)
 ที่จุดกึ่งกลางลําตัว
3. ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมาคว้าของเล่น
 ให้ใช้ของเล่นแตะเบาๆ ที่หลังมือเด็กและ
 ขยับของเล่นถอยห่างในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
4. ถ้าเด็กยังคงไม่เอื้อมมือมาคว้า ให้ผู้ปกครอง
 ช่วยเหลือด้วยการจับมือเด็กให้เอื้อม
 มาหยิบของเล่น
5. อาจแขวนโมบายในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
 เพื่อให้เด็กสนใจคว้าหยิบ
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ทักษะ : เด็กสนใจฟังคนพูดและสามารถมอง
 ไปที่ของเล่นที่ผู้ปกครองเล่นกับเด็ก
 นาน 1 นาที

อุปกรณ์  : ตุ๊กตาผ้า

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. เด็กน่ังบนตักผู้ปกครอง
2. ผู้ปกครองอีกคนนั่งตรงข้ามเด็กแล้วสบตาและ
 พูดคุยกับเด็ก เมื่อเด็กมองสบตา แล้วนํา
 ของเล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุย
 กับเด็กเกี่ยวกับลักษณะของเล่นที่นํามา
 เล่นด้วย เช่น “วันน้ีแม่มีพ่ีตุ๊กตามาเล่นกับหนู
 พี่ตุ๊กตามีผมสีนํ้าตาลใส่ชุดสีเขียว”
3. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นให้เด็กแตะหรือ
 จับของเล่นเป็นรางวัล

พี่ตุ๊กตามีผม
สีนํ้า ตาล

อายุ 5-6 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา
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อายุ 5-6 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กเลียนแบบ
 การเล่นทํ  าเสียงได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองอยู่ตรงหน้าเด็ก สบตาและพูดคุย
 กับเด็ก ท ําเสียง “จุ๊บจุ๊บ” หรือ “วา..วา..” 
 ให้เด็กดู หลายๆ ครั้ง แล้วรอให้เด็กทํ าตาม
2. ถ้าเด็กยังทํ าไม่ได้ ผู้ปกครองทํ  าปากออกเสียง
 จุ๊บให้เด็กทํ าตามหรือ ผู้ปกครองจับมือเด็ก
 มาไว้ที่ปากแล้วขยับตีปากเบาๆ กระตุ้นให้
 ออกเสียง “วา..วา..”

วา...วา...
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ทักษะ : เด็กสามารถเอี้ยวตัวใช้มือเล่น
 ได้อย่างอิสระในท่านั่ง

อุปกรณ์  : ลูกบอลมีเสียง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่าน่ัง วางของเล่นไว้ท่ีพ้ืนทาง
 ด้านข้างเยื้องไปด้านหลังของเด็กในระยะ
 ที่เด็กเอื้อมถึง
2. ผู้ปกครองเรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่น
 เพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น
 ทําอีกข้างสลับกันไป
3. ถ้าเด็กท ําไม่ได้ เลื่อนของเล่นให้ใกล้
 ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วผู้ปกครองช่วยจับ
 แขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น

อายุ 7-9 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว
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อายุ 7-9 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
 ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที

อุปกรณ์  : หนังสือรูปภาพที่มีภาพสีขนาดใหญ่

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองอุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือ
 อ่านกับเด็ก พร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดู
 รูปภาพในหนังสือ  
2. หากเด็กยังไม่มองรูปภาพในหนังสือ
 ให้ผู้ปกครองประคองหน้าเด็กให้มองที่
 รูปภาพในหนังสือ
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อายุ 7-9 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองเรียกช่ือเด็กด้วยน้ําเสียง
 ปกติบ่อยๆ ในระยะห่าง 120 ซม.
 (4 ไม้บรรทัด) (ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็ก
 เป็นประจ ํา)
2. ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้วให้
 ผู้ปกครองประคองหน้าเด็กให้หันมา
 มองผู้ปกครองจนเด็กสามารถท ําได้เอง

น้องแนน...น้องแนนจ๊ะ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
 ผู้ปกครองเล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ๆ
ให้เด็กเลียนเสียงตาม  เช่น
  มามา
   ปาปา
    หม่ำ หม่ำ  

อายุ 7-9 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถออกเสียงสระผสมกับ
 พยัญชนะต่างๆ กันได้

“มามา” “ปาปา”“หม่ําหมํ่า ”
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ทักษะ : เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้
อุปกรณ์  : ผ้าขนาด 30 x 30 ซม. 
    มีรูขนาดครึ่งซม. อยู่ตรงกลาง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
1. ขณะเล่นกับเด็ก ผู้ปกครองใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือ
 ผ้าผืนเล็กๆ บังหน้าไว้
2. ผู้ปกครองโผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้า
 ด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับพูดว่า “จ๊ะเอ๋” 
3. หยุดรอจังหวะเพื่อให้เด็กหันมามองหรือ
 ยิ้มเล่นโต้ตอบ
4. ให้ผู้ปกครองท ําซํ้าโดยโผล่หน้าออกมาจาก
 ผ้าเช็ดหน้าด้านเดิมหรือสลับเป็นอีกด้าน
 พร้อมกับพูดว่า “จ๊ะเอ๋” 
5. ผู้ปกครองเอาผ้าคลุมศีรษะเด็กและกระตุ้น
 ให้เด็กดึงผ้าออก แล้วผู้ปกครองพูด “จ๊ะเอ๋”
6. ให้ผู้ปกครองฝึกบ่อยๆ จนกระทั่งเด็กสามารถ
 ร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้

หมายเหตุ  ในการเล่น “จ๊ะเอ๋” อาจทําร่วมกับ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น การร้องเพลง การทําท่าต่างๆ 
การปรบมือเข้าจังหวะกับเสียงเพลง และควรเล่น
ด้วยกันหลายๆ คน โดยเฉพาะคนในครอบครัว 

อายุ 7-9 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

จ๊ะเอ๋...
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ทักษะ : เด็กสามารถหย่อนตัว
 ลงนั่งจากท่ายืนโดยใช้มือ
 เกาะเครื่องเรือนช่วยพยุง

    อุปกรณ์  :  กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนเกาะเคร่ืองเรือนผู้ปกครองอยู่ด้านหลังเด็ก
 ระยะห่างพอดีที่จะช่วยประคองเมื่อเด็กจะล้ม
2. หยิบของเล่นขึ้นมาเล่นในระดับสายตาของเด็กเมื่อเด็กสนใจของเล่น วางของเล่นไว้ที่พื้น
3. พูดคุย ชักชวนให้เด็กหย่อนตัวลงมานั่งเล่นของเล่นที่พื้นด้วยกันกับผู้ปกครอง
4. ถ้าเด็กยังทรงตัวไม่ดี ผู้ปกครองช่วยพยุงตัวเด็กให้ลงนั่งที่พื้น ลดการช่วยเหลือเด็กลง
 จนกระทั่งเด็กสามารถหย่อนตัวลงนั่งที่พื้นได้ด้วยตัวเอง

อายุ 10-12 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว
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ทักษะ : เด็กสามารถจีบนิ้วมือเพื่อหยิบขนม
 หรืออาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆ

อุปกรณ์  : ขนมหรืออาหาร
    ขนาด 1 ซม. และ
    จาน 1 ใบ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองแบ่งขนมหรืออาหารเป็นช้ินเล็กๆ
 ประมาณ 1 ซม.ไว้ในจาน ผู้ปกครองหยิบ
 อาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและ
 นิ้วชี้หยิบให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท ําตาม
2. ถ้าเด็กท ําไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบ
 นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยเข้าหาฝ่ามือ
 เพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุ
3. เล่นเกมที่เด็กต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
 แตะกันเป็นจังหวะ หรือเล่นร้องเพลงแมงมุม
 ขยุ้มหลังคาประกอบท่าทางจีบนิ้ว

อายุ 10-12 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
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อายุ 10-12 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถโบกมือหรือตบมือตามคํ  าสั่ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองเล่นกับเด็กโดยใช้คํ าส่ังง่ายๆ
 เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับทํ  าท่าทาง
 ประกอบ 
2. ถ้าเด็กไม่ทํ  า ให้จับมือทํ  าและค่อยๆ
 ลดความช่วยเหลือลงโดยเปลี่ยนเป็น
 จับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก
 เมื่อเริ่มตบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง
 เป็นออกคําสั่งอย่างเดียว

หมายเหตุ  ผู้ปกครองอาจเปิดเพลงประกอบการเล่น 
ตบมือ หรือ อาจฝึกร่วมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  
เช่น โบกมือให้พ่อที่จะไปทํางานโบกมือให้พี่เมื่อพี่ 
จะไปโรงเรียนหรือปรบมือให้เด็กทุกครั้งเมื่อเด็ก 
ทําได้สําเร็จและให้เด็กปรบมือให้กับตนเองด้วยเพื่อ
ให้เด็กเข้าใจคําสั่งได้เร็วขึ้น

ตบมือ....
แปะ....แปะ
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อายุ 10-12 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถแสดงความต้องการ
 โดยทํ  าท่าทาง หรือ เปล่งเสียง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
 ผู้ปกครองนําของเล่นหรืออาหารท่ีเด็กชอบ
2-3 อย่าง วางไว้ด้านหน้าเด็ก ถามเด็กว่า
“หนูเอาอันไหน” หรือถามว่า “หนูเอาไหม”
รอให้เด็กแสดงความต้องการก่อน จึงจะให้ของ
ทํ าทุกครั้งเมื่อผู้ปกครองต้องการให้ของเล่น
หรืออาหารเด็ก

หนูเอาตุ๊ก
ตา

อันไหน?
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อายุ 10-12 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : เด็กสามารถเล่นสิ่งของตามประโยชน์
 ของสิ่งของ เช่น หวี ช้อน แก้วนํ้าได้

อุปกรณ์  : หวี ช้อนเล็ก แก้วน้ํา กระจกส่องหน้า

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
 ผู้ปกครองฝึกร่วมกับการดําเนินชีวิตประจํ าวัน 
เช่น การหวีผม ผู้ปกครองหวีผมตนเองให้เด็กดู  
แล้วผู้ปกครองจับมือเด็กหวีผมให้เด็ก  

หมายเหตุ ในการฝึกอาจเปลี่ยนเป็นสถานการณ์
อื่นๆ เช่น ขณะแปรงฟัน ขณะป้อนอาหารเด็ก
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อายุ 13-18 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถเดินลากของเล่น
 หรือสิ่งของได้

อุปกรณ์  : รถของเล่นที่มีล้อและ
    มีเชือกผูกสําหรับลาก 

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองจับมือเด็กให้ลากของเล่นเดินไป
 ข้างหน้าด้วยกัน
2. ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กเดินต่อไป
 โดยทํ าหลายๆ ครั้ง จนเด็กสามารถ
 เดินลากของเล่นไปได้เอง
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ทักษะ : เด็กสามารถขีดเขียน(เป็นเส้น)
 บนกระดาษได้

อุปกรณ์  : สีเทียนแท่งใหญ่
    กระดาษ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองใช้สีเทียนแท่งใหญ่ขีดเขียนเป็น
 เส้นๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้ดินสอ
 หรือ ปากกา หรือสีเมจิกได้)
2. ให้เด็กลองท ําเอง ถ้าเด็กท ําไม่ได้ ช่วยจับมือ
 เด็กเบาๆ ให้จับสีเทียนขีดเขียนเป็นเส้นๆ
 ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถทํ  าได้เอง

หมายเหตุ  ผู้ปกครองอาจฝึกผ่านการเล่น เช่น 
ให้เด็กใช้นิ้วมือขีดบนทราย 

อายุ 13-18 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
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ทักษะ : เด็กสามารถทํ  าตามค ําสั่ง 2-3 คํ า
อุปกรณ์  : ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
1. ผู้ปกครองฝึกเด็ก ขณะท่ีเด็กกําลังถือหรือ
 เล่นของเล่นอยู่
2. ส่ังเด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก
3. ถ้าเด็กท ําไม่ได้ให้ผู้ปกครองจับมือเด็ก
 หยิบของใส่มือผู้ปกครองแล้วพูดว่า
 “ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเร่ิมทํ  าได้ให้ใช้
 คํ าส่ังเพียงอย่างเดียวและเปล่ียนเป็น
 คําส่ังอ่ืนๆ เพ่ิม

อายุ 13-18 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ส่งบอลใ
ห้

แม่หน่อยสิจ๊ะ...
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ให้ผู้ปกครองใช้ส่ิงของหรือของเล่นท่ีเด็ก
 คุ้นเคยและรู้จักช่ือ เช่น ตุ๊กตา นม
2. หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “น่ีอะไร”
 รอให้เด็กตอบ        
3. ถ้าไม่ตอบ ให้บอกเด็กและให้เด็กพูดตาม
 แล้วถามซ้ําให้เด็กตอบเอง

อายุ 13-18 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถตอบชื่อสิ่งของได้ถูกต้อง
อุปกรณ์  : ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ

นี่อะไรเอ่ย
...

รถ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองเล่นสมมติกับเด็ก เช่น แปรงฟันให้
 ตุ๊กตา เล่นป้อนอาหารให้ตุ๊กตา หวีผมให้ตุ๊กตา
2. ถ้าเด็กยังท ําไม่ได้ ผู้ปกครองจับมือให้เด็กทํ  า
 ตามจนเด็กเล่นได้เอง

ทักษะ : เด็กสามารถเล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่
 ได้มากขึ้นด้วยบทบาทสมมติกับสิ่งของ
 2 อย่างขึ้นไป เช่น เล่นแปรงฟันตุ๊กตา
 หวีผมตุ๊กตา
อุปกรณ์  : ตุ๊กตาผ้า หวี ถ้วย ช้อนเล็ก แปรงฟัน

อายุ 13-18 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

แปรง
ฟันใ

ห้

น้องต
ุ๊กตา.

..ซิลูก
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองกระโดดจากบันไดข้ันท่ี 1 ให้เด็กดู
2. จัดให้เด็กยืนบนบันไดข้ันท่ี 1 
3. จับมือท้ังสองข้างของเด็กดึงข้ึน โน้มตัวเด็ก
 มาข้างหน้าเล็กน้อย พร้อมกับบอกให้เด็ก
 กระโดดลงมา

หมายเหตุ  ในกรณีที่บ้านไม่มีบันไดให้ใช้
เครื่องเรือน เช่น ม้านั่งเตี้ยๆ ที่มีฐานมั่นคง

ทักษะ : เด็กสามารถกระโดดได้โดยช่วยพยุง

อายุ 19-24 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

1..2...
3....

กระโ
ดดล

งมาเ
ลยจ๊ะ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
1. ผู้ปกครองนํารูปทรงวงกลม ส่ีเหล่ียม และ
 สามเหล่ียม ออกจากช่องกระดานรูปแบบ
 เรขาคณิต
2. ให้เด็กเลือกใส่รูปทรงวงกลมลงในช่องวงกลม
 ถ้าท ําไม่ได้ ให้ผู้ปกครองช้ีช่องวงกลมและพูด
 ว่า “ใส่วงกลมในช่องวงกลม”
3. หมุนกระดานเพ่ือให้ช่องวงกลมอยู่ในตําแหน่ง
 ต่างกันและสอนเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2

ทักษะ : เด็กสามารถวางรูปทรงวงกลมใส่ในช่อง
 กระดานรูปแบบเรขาคณิตท่ีมี 3 แบบได้
อุปกรณ์  : กระดานรูปแบบเรขาคณิตท่ีมีรูปทรง
        3 แบบ คือ รูปวงกลม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
        และสามเหล่ียม

อายุ 19-24 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ใส่วงกลมลงในช่องวงกลมซิลูก
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. เตรียมของเล่นท่ีเด็กคุ้นเคย 2 ช้ิน ผู้ปกครองน่ัง
 ตรงหน้าเด็ก เรียกช่ือเด็กให้มองหน้า แล้วจึงให้
 ดูของเล่น พร้อมกับบอกช่ือของทีละช้ิน
2. บอกให้เด็กหยิบของทีละช้ิน ถ้าเด็กหยิบไม่ถูก
 ให้จับมือเด็กหยิบ พร้อมกับพูดช่ือของน้ัน
3. ทํ าซ้ําจนเด็กสามารถทํ  าตามคํ าส่ังได้ถูกต้อง
 และเพ่ิมของเล่นทีละช้ินจนครบท้ัง 4 ช้ิน

ทักษะ :	เด็กสามารถเลือกวัตถุตามค ําสั่ง 
 (ตัวเลือก 4 ชนิด)
อุปกรณ์  : ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล ถ้วย รถ 

อายุ 19-24 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

หยิบถ้วยให้แม่หน่อยสิจ๊ะ
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อายุ 19-24 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
ฝึกสอนเด็กในชีวิตประจําวัน เช่น
1. ถ้าเด็กพูดได้ทีละคํ าผู้ปกครองควรขยายคําพูด
 ของเด็กให้เป็น 2 คํ า  เช่น  เด็กพูด “ไป” 
 ผู้ปกครองพูดว่า “ไปนอน”  “ไปเท่ียว”  
2. อ่านหนังสือนิทานประกอบภาพให้เด็กฟัง
 และ ใช้คํ าถามเก่ียวกับเร่ืองราวในนิทาน
 ให้เด็กตอบ
3. พยายามพูดคํ า 2 คํ าให้เด็กฟัง เช่น แม่ไป
 แมวเหมียว ไม่เอา เป็นต้น
4. ร้องเพลงเด็กท่ีใช้คํ าพูดง่ายๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ
 พร้อมทํ  าท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้เด็ก
 ร้องต่อ  เช่น “ จับ…(ปูดํา) ขยํา…(ปูนา) ” 

ทักษะ : เด็กสามารถเลียนคํ าพูดที่เป็นวลี
 ประกอบด้วย คํ า 2 ค ํา

“ไปเที่ยว”
“ไปนอน”
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองจับมือเด็กใช้ช้อนตักอาหาร
 แต่พอคํ า และรับประทาน 
2. เม่ือเด็กเร่ิมทํ  าได้ ผู้ปกครองปล่อยให้เด็ก
 ตักอาหารใส่ปากด้วยตัวเอง
3. ถ้าเด็กทํ าหกบ้างโดยไม่ต้ังใจ ผู้ปกครอง
 ควรทํ าสีหน้าเฉย ไม่แสดงความสนใจ

ทักษะ : เด็กสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้

อายุ 19-24 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
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อายุ 25-30 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองกระโดดอยู่กับท่ี ให้เด็กดู
2. จับมือท้ังสองข้างของเด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับ 
 เด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด ฝึกหลายๆ คร้ัง
 จนเด็กม่ันใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดด
 เล่นเอง

หมายเหตุ  ผู้ปกครองอาจเปิดเพลงที่มีจังหวะ
สนุกสนานให้เด็กเต้นและกระโดดตามเสียงเพลง

ทักษะ : เด็กสามารถกระโดด
 เท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง

กระโดด....เลยค่ะ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
การเล่นเกม “ช่วยลูกไก่ออกจากท่อ” 
1. วางท่อท่ีมีไหมพรมอยู่กลางท่อ แท่งไม้
 ตรงหน้าเด็ก
2. พูดคุยกับเด็ก “..(ช่ือลูก)..จะเอาไหมพรม
 ออกมาได้ยังไงนะ”
3. หยุดรอจังหวะให้เด็กคิด
4. ผู้ปกครองย่ืนท่อท่ีมีไหมพรมอยู่กลางท่อ
 และแท่งไม้ให้เด็ก พร้อมพูด..(ช่ือเด็ก)..เอา
 ไหมพรมออกมาหน่อยนะ
5. ถ้าเด็กทํ าไม่ได้ให้ผู้ปกครองจับมือเด็กทํ  า
 ท ําซ้ําจนเด็กสามารถทํ  าได้เอง

ทักษะ : เด็กสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ
 โดยการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์  : - ท่อกลวงและใส
      ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
      ประมาณ 3 ซม. ยาว 15 ซม.
      ที่ปลายเปิด 2 ข้าง
    - แท่งไม้ 
    - ลูกบอลไหมพรมสีแดง

อายุ 25-30 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

หมายเหตุ  หาโอกาสให้เด็กแก้ปัญหาอื่นๆ
ด้วยตนเอง เช่น นําไม้เขี่ยของใต้เตียงออกมา

เอาลูกไก
่สีแดง

ออกมาย
ังไงนะ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองช้ีและบอกช่ืออวัยวะส่วนต่างๆ ของ
 ตนเองทีละส่วน โดยเร่ิมจากอวัยวะท่ีเด็กเรียนรู้
 ได้ง่าย เช่น ตา จมูก ปาก หู หัว มือ น้ิวมือ 
 แขน ขา เท้า 
2. เล่นเกมอะไรเอ่ย? ทายช่ืออวัยวะ โดยช้ีไปท่ี
 อวัยวะต่างๆ ทีละส่วน แล้วให้เด็กตอบ
3. ทํ าซ้ําจนเด็กสามารถช้ีอวัยวะของร่างกาย
 ได้อย่างน้อย 7 ส่วน

ทักษะ : เด็กสามารถชี้อวัยวะ
 ของร่างกายได้ 7 ส่วน

จมูกอย
ู่ตรง

ไหนเอ่ย...

ตรงนี้ค่ะ

อายุ 25-30 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา
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อายุ 25-30 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ถามคํ าถามเพ่ือให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ
 เช่น เอานมไหม เล่นรถไหม เล่นเคร่ืองบินไหม
 ไปเท่ียวไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม
2. กระตุ้นให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธคํ าชวนต่างๆ
 ข้างต้น รอจนแน่ใจว่าเด็กตอบรับหรือปฏิเสธ
 คํ าชวนต่างๆ จึงตอบสนองส่ิงท่ีเด็กต้องการ
3. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้ผู้ปกครองพูดให้เด็กฟัง
 แล้วถามเด็กซ้ํา

ทักษะ : เด็กสามารถพูดตอบรับ
 และปฏิเสธได้

“เอานมไหม” “เล่นตุ๊กตาไหม”
“ไม่เอา”
 “เล่นค่ะ”
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
 เม่ือเด็กมือเป้ือนนําเด็กมาล้างมือโดยทํ าให้ดูเป็น
ตัวอย่าง แล้วบอกให้เด็กทํ าเองตามข้ันตอนต่อไปน้ี

1. เปิดก๊อกน้ําหรือตักน้ําใส่ขัน หยิบสบู่
2. เอาน้ําราดให้เปียกท้ังมือและสบู่ ฟอกสบู่จนท่ัวมือแล้ววางสบู่ไว้ท่ีเดิม
3. ถูมือท่ีฟอกสบู่แล้วให้ท่ัว
4. ล้างมือด้วยน้ําเปล่าจนสะอาด
5. ปิดก๊อกน้ํา หรือวางขันไว้ท่ีเดิม
6. นําผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง แล้ววางผ้าเช็ดมือไว้ท่ีเดิม
7. หากเด็กทํ าเองไม่ได้ให้ผู้ปกครองจับมือเด็กทํ าก่อนตามข้ันตอนจนเด็กสามารถทํ าเองได้

ทักษะ : เด็กสามารถล้างมือ
 และเช็ดมือได้เอง

อายุ 25-30 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองจับมือข้างหน่ึงของเด็กไว้ขณะท่ีมือ
 เด็กอีกข้างเกาะราวบันได 
2. ผู้ปกครองจูงเด็กข้ึนบันไดหลายๆ คร้ัง ขณะท่ี
 จูงข้ึนให้พูดคุยเพ่ือให้กําลังใจเด็กไปด้วย             
3. เม่ือเด็กก้าวข้ึนบันไดได้ดีข้ึน ให้ผู้ปกครองลด
 การช่วยเหลือโดยเปล่ียนไปประคองเด็กจาก
 ด้านหลัง และเดินตามหลังเด็กข้ึนไป จนเด็ก
 สามารถเดินข้ึนได้เอง

ทักษะ : เด็กสามารถเดินขึ้นบันได
 สลับเท้าได้เอง

อายุ 31-36 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว
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อายุ 31-36 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองนําสีเทียน มาลากเส้นเป็นวงต่อเน่ือง
 กันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
2. ให้เด็กหยิบสีเทียนและพูดว่า “(ช่ือเด็ก).
 หยิบสี และลากเส้นแบบน้ีดูซิ”
3. ถ้าเด็กทํ าไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยจับมือเด็ก
 ลากเส้นเป็นวงต่อเน่ือง
4. เม่ือเด็กเร่ิมทํ าเองได้ปล่อยให้เด็กทํ าเอง
 โดยใช้สีท่ีแตกต่างกันเพ่ือกระตุ้นความสนใจ
 ของเด็ก

ทักษะ : เด็กสามารถเลียนแบบลากเส้น
 เป็นวงต่อเนื่องกัน

อุปกรณ์  : สีเทียน กระดาษ
    สําหรับวาดรูป
    ขนาด A5

ลากเส้นแบบนี้...ดูสิคะ
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อายุ 31-36 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้ปกครองเล่นเกมซ่อนหากับเด็ก
1. ผู้ปกครองวางของเล่น 6 ช้ินตรงหน้าเด็ก
2. ช้ีของเล่น บอกช่ือของเล่นให้เด็กรู้จักทีละช้ิน
3. บอกเด็กว่าวันน้ีเราจะมาเล่นเกม
 ซ่อนหากัน แล้วให้เด็กหลับตาหรือ
 ใช้มือบังตาไว้ 
4. ผู้ปกครองเอาของเล่นไปวางไว้ท่ีจุดต่างๆ
 ภายในห้อง
5. ให้เด็กไปหาและหยิบของเล่นมาให้ทีละ 2 ช้ิน
 โดยใช้คํ าส่ัง “....(ช่ือเด็ก)....หยิบ........ และ........
 มาให้แม่”
6. ถ้าเด็กหยิบไม่ถูกให้ช้ีบอกหรือจูงมือเด็ก
 พาไปหยิบของ 
7. ทํ าซ้ําจนเด็กสามารถหยิบของได้ถูกต้อง

ทักษะ : เด็กสามารถนําวัตถุ 2 ชนิด ในห้อง
 มาให้ได้ตามคํ  าสั่ง
อุปกรณ์  : ลูกบอล ตุ๊กตาผ้า หวี ถ้วย
    กระจก แปรงสีฟัน

หมายเหตุ  สอดแทรกการฝึกในชีวิตประจําวัน
โดยเปลี่ยนใช้วัตถุสิ่งของที่มีภายในบ้าน เช่น
ให้เด็กช่วยหยิบของในขณะที่ทํากับข้าว 
ขณะแต่งตัว และขณะอาบนํ้า

น้องเคนหยิบลูกบ
อล

กับตุ๊กตา
ให้แม่ด้วย

จ๊ะ
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อายุ 31-36 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ฝึกสอนเด็กในชีวิตประจํ าวัน เช่น
1. ถ้าเด็กพูดได้ทีละคํ าหรือสองค ําผู้ปกครองควร
 ขยายคํ าพูดของเด็กให้เป็น 3 คํ า เช่น เด็กพูด 
 “ไป” ผู้ปกครองพูดว่า “ไปหาแม่” “ไปกินข้าว”  
2. อ่านหนังสือนิทานประกอบภาพให้เด็กฟังและ
 ใช้คํ าถามเก่ียวกับเร่ืองราวในนิทานให้เด็กตอบ
3. พยายามพูดคํ  า 3 ค ําให้เด็กฟัง เช่น แม่ไปเท่ียว
 ไม่เอานม
4. ร้องเพลงเด็กท่ีใช้คํ  าพูดง่ายๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ
 พร้อมทํ าท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ
      เช่น “ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็น ... 
              (ช้างหรือเปล่า)”

ทักษะ : เด็กสามารถพูด 3 ค ํา ติดต่อกัน
 ได้อย่างน้อย 4 ความหมาย

“ไปห
าแม่”

 “แม
่ไปเท

ี่ยว”
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ทักษะ : เด็กสามารถใส่กางเกงได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
 เร่ิมฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาส้ันเอวยืด
มีข้ันตอนดังน้ี

1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักด้านนอกหรือ
 ด้านใน ด้านหน้าหรือด้านหลังของกางเกง
2. จัดให้เด็กน่ัง ผู้ปกครองจับมือเด็กท้ัง 2 ข้าง
 จับท่ีขอบกางเกง และดึงขอบกางเกงออก
 ให้กว้าง สอดขา เข้าไปในกางเกงทีละข้าง
 จนชายกางเกงพ้นข้อเท้า
3. ให้เด็กยืนข้ึน ผู้ปกครองจับมือเด็กดึงขอบ
 กางเกงให้ถึงระดับเอว
4. ถ้าเด็กเร่ิมทํ าได้ให้ลดการช่วยเหลือ
 ลงทีละข้ันตอนและปล่อยให้เด็กทํ าเอง

อายุ 31-36 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
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อายุ 37-42 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียว
 โดยไม่เกาะ ได้นาน 3 วินาที

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองและเด็กยืนหันหน้าเข้าหากันและ
 จับมือเด็กไว้ท้ังสองข้าง
2. ผู้ปกครองยกขาข้างหน่ึงข้ึนแล้วบอกให้เด็ก
 ทํ าตาม จากน้ันค่อยๆ ปล่อยมือเด็กทีละข้าง 
3. เปล่ียนเป็นยกขาอีกข้างหน่ึงโดยทํ า
 เช่นเดียวกัน
4. ฝึกจนเด็กสามารถยืนข้างเดียวได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ  ขณะทําผู้ปกครองอาจจะร้องเพลง
ประกอบไปด้วยก็ได้ เพื่อให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน
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อายุ 37-42 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถเขียนรูปวงกลมตามแบบได้
อุปกรณ์  : สีเทียน กระดาษท่ีมีรูปวงกลม

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองวาดรูปวงกลมให้เด็กดู
2. ผู้ปกครองบอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม
3. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ผู้ปกครองช่วยจับมือเด็กวาด 
4. เม่ือเด็กเร่ิมวาดรูปวงกลมได้แล้ว ผู้ปกครอง
 วาดรูปวงกลมลงในกระดาษโดยไม่ให้เด็กเห็น
 แล้วส่งกระดาษท่ีผู้ปกครองวาดให้เด็ก
 และบอกว่า “หนูลองวาดรูปวงกลมแบบน้ีซิ”

วาดรูป
วงกลม

ตามแบ
บนี้นะคะ
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อายุ 37-42 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถทํ าตามค ําสั่งต่อเนื่องได้ 
 2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด

อุปกรณ์  :  หวี 
     ตุ๊กตาผ้า
     รถ
     ช้อน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองฝึกออกคํ าส่ังขณะเล่นกับเด็ก เช่น
 “หวีผมตุ๊กตาแล้วเอาตุ๊กตาให้แม่” “เอาซีดีไปเก็บแล้ว หยิบหนังสือนิทานมาอ่านกัน”
2. ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจําวัน โดยออกคํ าส่ัง เน้นคํ าท่ีเป็น ช่ือส่ิงของ และ การกระทํ า เช่น 
 ขณะอาบน้ํา “.....เอาเส้ือใส่ตะกร้าและหยิบผ้าเช็ดตัวมา” 
 ขณะแต่งตัว “.....หวีผมแล้วไปหยิบกางเกงมา” 
 ขณะรับประทานอาหาร “.....เก็บจานแล้วเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะ” 
3. ถ้าเด็กทํ าได้เพียงคํ าส่ังเดียว ให้ผู้ปกครองช้ีไปท่ีส่ิงของท่ีไม่ได้หยิบ แล้วส่ังซ้ํา หรือ ให้ผู้ปกครองพูด
 กระตุ้นเตือนความจํ าเด็ก เช่น “ต่อไปทํ าอะไรอีกนะ?” หรือ “ตะก้ีแม่ส่ังอะไรอีกนะ?”  ฝึกซ้ําๆ
 จนเด็กสามารถทํ าตามคํ าส่ังได้ถูกต้อง

เอาเสื้อใส่ตะกร้าแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวมาด้วยจ๊ะ
เก่งมากจ๊ะ
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อายุ 37-42 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถร้องเพลงได้
 ถูกต้องหรือเกือบจบเพลง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
1. ผู้ปกครองร้องเพลงหรือ เปิดเพลง
 ง่ายๆ ส้ันๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ 
2. ผู้ปกครองร้องเพลงให้เด็กฟังทีละท่อน
 แล้วให้เด็กร้องตาม
3. ผู้ปกครองและเด็กฝึกร้องเพลงด้วยกัน
4. ผู้ปกครองช่วยร้องในบางท่อนท่ีเด็ก
 ไม่สามารถร้องได้ ฝึกจนกระท่ังเด็ก
 สามารถร้องเพลงได้เองจนจบเพลง
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อายุ 37-42 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถถามคํ าถามได้ 4 แบบ
 เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทํ  าไม

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองฝึกต้ังคํ าถามโต้ตอบกับเด็ก
 ในชีวิตประจํ าวัน เช่น ช้ีไปท่ีคุณตา
 แล้วถามว่า “น่ีใครนะ”
   ช้ีไปท่ีคุณพ่อ แล้วถามว่า “พ่อทํ าอะไรอยู่นะ”
   ขณะท่ีพ่อไม่อยู่ ถามว่า “พ่ออยู่ท่ีไหนนะ”
   เม่ือต้องการเหตุผล ถามว่า “ทํ าไมหนูไม่ด่ืมนม”
2. ผู้ปกครองฝึกถามคํ าถาม “ใคร อะไร ท่ีไหน
 ทํ าไม” บ่อยๆ ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

คุณน้าค่ะ

นี่ใครเอ่ย

จ ําได้มั้ย
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ทักษะ : เด็กสามารถทํ  าตามกฎ
 ในการเล่นเป็นกลุ่มได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
1. ผู้ปกครองร่วมเล่นเกมง่ายๆ กับเด็กเร่ิมจาก
 กลุ่มเล็กๆ เช่น เล่นซ่อนหา มอญซ่อนผ้า
 รีรีข้าวสาร งูกินหาง โดยต้ังกฎกติการ่วมกัน
2. ถ้าเด็กยังไม่สามารถเล่นตามกฎกติกาได้
 ผู้ปกครองคอยกํากับเด็กให้เล่นตาม
 กฎกติกาได้ ผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็ก
 เล่นกับเพ่ือนโดยคอยดูแลขณะกําลังเล่น

อายุ 37-42 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
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ทักษะ : เด็กสามารถช่วยทํ  างาน
 ขั้นตอนเดียวได ้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
 ขณะทํ างานบ้าน ผู้ปกครองชวนให้เด็กทํ า
งานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้างจาน
กวาดบ้าน ช่วยเก็บเส้ือผ้า หยิบของ

หมายเหตุ  บางครั้งเด็กวัยนี้ชอบรบเร้า
จะช่วยทําโน่นทํานี่ ผู้ปกครองควรใช้
โอกาสนี้ในการฝึกเด็ก

อายุ 37-42 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ช่วยคุณ
แม่

ปัดโต๊ะด
ีกว่า
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ทักษะ : เด็กสามารถวิ่งไปข้างหน้าโดยลงนํ้าหนัก
 ที่ปลายเท้าและแกว่งแขนสลับกัน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองยืนเขย่งปลายเท้า แล้วว่ิงด้วย
 ปลายเท้าให้เด็กดู
2. ผู้ปกครองจูงมือเด็กข้างหน่ึง แล้วว่ิงด้วย
 ปลายเท้าไปด้วยกัน
3. เม่ือเด็กเร่ิมทรงตัวได้เองดีข้ึน ให้ผู้ปกครอง
 ปล่อยให้เด็กว่ิงเอง

อายุ 43-48 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว
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อายุ 43-48 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น

อุปกรณ์  : กรรไกรปลายมนสําหรับเด็ก
    กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    ขนาด 10 ซม. 1 แผ่น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เด็กดู
 แล้วบอกให้เด็กทํ าตาม
2. ถ้าเด็กไม่สามารถทํ าได้ ให้จับมือเด็กทํ า
 จนเด็กทํ าได้เอง

หมายเหตุ
ควรดูความปลอดภัยในขณะเด็กใช้กรรไกร

79



ทักษะ : เด็กสามารถเลือกวัตถุที่มีขนาด
 ใหญ่กว่าและเล็กกว่า
อุปกรณ์  :  รูปทรงเรขาคณิตต่างขนาด 3 ชุด

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
 ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจํ าวัน เช่น ขณะ 
รับประทานอาหาร สอนเด็กให้รู้จักช้อนคันใหญ่  
ช้อนคันเล็ก และทดสอบความเข้าใจ โดยถาม 
คํ าถามกับเด็กว่า “อันไหนใหญ่กว่า อันไหนเล็กกว่า” 
ฝึกเด็กบ่อยๆ โดยเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ไปตาม
สถานการณ์ในชีวิตประจํ าวัน เช่น ก้อนหิน 
รถยนต์ รองเท้า เส้ือผ้า

“อันนี้เล็กกว่าครับ”
อันไหนเล็กกว่าอันนี้จ๊ะ

อายุ 43-48 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา
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อายุ 43-48 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

“สว
ัสดีค

รับ 
น้า”

ทักษะ : เด็กสามารถพูดติดต่อกัน 3 ค ํา โดยมี
 ความหมายและเหมาะสมกับโอกาสได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กพูดในโอกาสต่างๆ โดย
 ผู้ปกครองพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่าง แล้วบอก
 ให้เด็กพูดตาม เช่น
 - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณ
 ทุกคร้ังท่ีรับของจากผู้ใหญ่ “ขอบคุณครับ น้า”
 - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีเม่ือ
 พบผู้ใหญ่หรือแขกของผู้ปกครองมาเย่ียม
 ท่ีบ้าน “สวัสดีครับ ลุง”
 - สอนให้เด็กกล่าวคํ าขอโทษทุกคร้ังท่ีทําผิด
  “ขอโทษครับ พ่ี”
 - กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วย
 คํ าถาม เช่น “หนูว่าอันน้ีเป็นอย่างไร”
 - สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูไปละนะคะ”
2. เตือนเม่ือเด็กลืมกล่าวคํ าขอบคุณ สวัสดี
  ขอโทษ และบอกลา ทุกคร้ัง
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อายุ 43-48 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : สามารถพูดติดต่อกัน 3 ค ํา เพื่ออธิบาย
 คุณสมบัติของสิ่งของเกี่ยวกับลักษณะ
 สี และขนาด

อุปกรณ์  :  ช้อนขนาดใหญ่-เล็ก
     ลูกไหมพรม ลูกปิงปอง
     ก้อนไม้สีแดง
     ก้อนไม้สีเหลือง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
 ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจํ าวัน เก่ียวกับ
ลักษณะ สี และขนาด เช่น  ขณะรับประทานอาหาร  
บอกเด็กว่า “ช้อนมีสีขาว มีด้ามจับยาวๆ นะลูก” 
ขณะแต่งตัว บอกเด็กว่า  “เส้ือหนูตัวเล็ก เส้ือแม่
ตัวใหญ่” ฝึกเด็กเก่ียวกับ ลักษณะ สี และขนาด 
บ่อยๆ ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน

“ไหมพรม
เป็นยังไงเอ่ย”

“ไหมพรมสีเหลือง”“ไหมพรมกลม”
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อายุ 43-48 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็น
 อันตรายได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็น
 อันตราย เช่น “เตากําลังร้อน อย่าจับเตาเด๋ียว
 มือเจ็บ” “อย่าเดินไปทางท่ีมีเศษแก้ว
 เด๋ียวแก้วบาด เลือดออก”           
2. เม่ือเด็กหกล้มหรือมีดบาด ขณะทํ าแผล
 สอนเด็กให้รู้ว่าของเหล่าน้ีเป็นอันตราย
 ควรหลีกเล่ียงอย่างไร หรือช้ีให้เด็กดู
 ตัวอย่างจากหนังสือนิทาน ภาพยนตร์
 และชีวิตประจํ าวัน
3. ถ้าเด็กยังเล่นในส่ิงท่ีเป็นอันตราย ต้องมีบท
 ลงโทษท่ีชัดเจน เช่น “หนูจะไม่ได้ดูการ์ตูน
 หนูจะไม่ได้กินขนม” และทํ า เหมือนกัน
 ทุกคร้ัง เพ่ือให้เด็กแยกแยะได้ว่า
 อะไรอันตราย อะไรไม่เป็นอันตราย

ระวังเท
ียนนะจ๊ะ

มันร้อน
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อายุ 49-54 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้าง
 และถอยหลังได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองกระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา 
 ถอยหลังให้เด็กดู 

2. ผู้ปกครองยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้
 พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไปทางซ้าย กระโดด
 ไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับ
 ประคองมือเด็กให้กระโดดไปในทิศทาง
 ตามท่ีผู้ปกครองบอก 

หมายเหตุ  เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
ผู้ปกครองอาจนํารูปภาพการ์ตูน สติ๊กเกอร์ติด
บนพื้นแล้วบอกให้เด็กกระโดดตามรูปที่ติดไว้
บนพื้น
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อายุ 49-54 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ 
 ที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้
อุปกรณ์  :  รูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ 
1. ผู้ปกครองวางรูปท่ีตัดออกเป็น 6 ช้ิน
 ตรงหน้าเด็ก ให้เด็กสังเกตรูปภาพน้ัน 
2. แยกรูปภาพท้ัง 6 ช้ินออกจากกันโดยการขยาย
 รอยต่อให้กว้างข้ึน ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพ
 เหมือนเดิม
3. แยกภาพท่ีต่อออกจากกัน โดยการสลับ
 ตําแหน่งภาพ บน-ล่าง ช่วยกันกับเด็ก
 ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
4. แยกภาพท่ีต่อออกจากกัน โดยการสลับ
 ตําแหน่งภาพ ซ้าย-ขวา ช่วยกันกับเด็ก
 ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
5. เพ่ิมความยาก โดยผู้ปกครองคละช้ินส่วน
 ของภาพท้ังหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพ
 เหมือนเดิม ถ้าเด็กเร่ิมทํ าได้แล้วปล่อย
 ให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง 
6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปล่ียน
 เป็นภาพท่ีตัดแบ่งเป็น 8 ช้ิน
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อายุ 49-54 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : สามารถเลือกอันดับแรกและ
 อันดับสุดท้าย
อุปกรณ์ : รถ 3 คัน สีต่างกัน กระดาษกาว

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักจุดเร่ิมต้น
 โดยพูดกับเด็กว่า “เราจะเร่ิมให้รถว่ิงจาก
 ตรงน้ีพร้อมกันนะ”
2. สอนให้เด็กรู้จักเส้นชัย พร้อมพูดกับเด็กว่า
 “น่ีคือเส้นชัย” 
3. ผู้ปกครองค่อยๆ เคล่ือนรถไปข้างหน้า
 ทีละคันจนครบ 3 คัน โดยเรียงรถให้ต่อ
 ท้ายกันตามลําดับ
4. ผู้ปกครองกระตุ้นถามและให้เด็กตอบ
 “คันไหนถึงเส้นชัยอันดับแรก”
 “คันไหนถึงเส้นชัยอันดับสุดท้าย” 
5. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ผู้ปกครองบอกเด็กให้รู้จัก
 อันดับแรก อันดับสุดท้าย ฝึกจนกระท่ังเด็ก
 สามารถตอบได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ  อาจสอนเด็กผ่านการเล่นเกม
การวิ่งแข่งขันภายในครอบครัว

รถคันไหน
เข้าเส้นชัยก่อนจ๊ะ

คันนี้ครับ
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อายุ 49-54 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถ ตอบค ําถามได้ถูกต้อง
 เมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว”
 จะทํ าอย่างไร

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจํ าวัน เม่ือเด็กมา
 บอกความต้องการ เช่น หิว ร้อน ปวดหัวให้
 ผู้ปกครองถามเด็กว่า “แล้วหนูจะทํ าอย่างไร” 
 เพ่ือกระตุ้นให้เด็กคิดก่อน
2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้ผู้ปกครองพูดอธิบาย เช่น 
 ถ้าหนูหิวน้ําต้องไปด่ืมน้ํา ถ้าหนูร้อนหนูต้อง
 ไปอาบน้ํา ถ้าหนูปวดหัวหนูก็ต้องทานยา

“แม่ หนูร้อน”
ไปอ

าบน
ํ้า

“แล
้วหน

ู

จะท
 ํายังไ

ง”
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ทักษะ : เด็กสามารถทํ าความสะอาดตนเอง
 หลังจากอุจจาระได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมือข้างท่ีถนัด
 ของเด็กให้ถือสายชําระหรือขันน้ํา ฉีดน้ําหรือ
 ราดน้ําท่ีก้นของตนเองพร้อมกับจับมืออีกข้าง
 ของเด็กให้ถูก้นจนสะอาด
2. หลังเด็กล้างก้นตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้ตักน้ํา
 ราดโถส้วมหรือกดชักโครกทํ าความสะอาด
 ส้วมด้วยตนเอง
3. หลังจากน้ัน ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปเช็ดก้น
 ให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือเด็ก
 ทํ าทุกข้ันตอน จนเด็กสามารถทํ าได้เอง

อายุ 49-54 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
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ทักษะ : เด็กสามารถวิ่งมาเตะลูกบอลได้
อุปกรณ์  :  ลูกบอล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
     ประมาณ 15 ซม.

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองว่ิงเตะลูกบอลในระยะห่างประมาณ
 4 - 5 ก้าว โดยไม่หยุดเล็ง ให้เด็กดู
 และบอกให้เด็กทํ าตาม 
2. เม่ือเด็กเร่ิมทํ าได้ หาโอกาสให้เด็กได้ว่ิง
 เตะบอลบ่อยๆ โดยวางลูกบอลห่างออกไป
 เร่ือยๆ จนถึงระยะ 3 เมตร

อายุ 55-60 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว
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ทักษะ : เด็กสามารถจับดินสอได้ถูกต้อง
อุปกรณ์  :  กระดาษขาว ขนาด A5
     จ ํานวน 1 แผ่น ดินสอ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองแสดงวิธีการจับดินสอให้เด็กดู
 เป็นตัวอย่าง แล้วชวนให้เด็กจับดินสอขีดเขียน 
2. ถ้าเด็กทํ าไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสอ
 อยู่ระหว่างส่วนปลายของน้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี
 น้ิวกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ
 1 ซม. จนเด็กทํ าได้เอง

อายุ 55-60 เดือน
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
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ทักษะ :  เด็กสามารถแยก/จ ําแนกสีได้ 8 สอีุปกรณ์  
: ดินสอสี 10 แท่ง สีฟ้า เขียว ชมพู 
    ดํ า ขาว แดง เหลือง ส้ม น้ําตาล ม่วง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักสี จากส่ิงของท่ีมี
 อยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ เส้ือผ้า ของใช้
 โดยผู้ปกครองพูดบอกเด็กในแต่ละสี
 แล้วให้เด็กพูดตาม
2. ผู้ปกครองนําของท่ีมีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ช้ิน
 โดยเร่ิมต้นจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเขียว
 สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามเด็กว่า
 “อันไหนสี...”
3. หากเด็กรู้จักสีท้ัง 4 สีแล้ว ให้เพ่ิมจํ านวนสีข้ึน
 เร่ือยๆ จนครบท้ัง 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู
 สีดํ า สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)  

อายุ 55-60 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

แท่งไห
น

สีส้มจ
๊ะ
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ทักษะ : เด็กสามารถผลัดกัน
 พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองให้ลูกมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เช่น ผู้ปกครองถาม
 “วันน้ีเราจะกินอะไรกันดี” “วันน้ีเราจะไปเท่ียวไหน” 
2. ถ้าเด็กพูดแทรก ให้ผู้ปกครองบอกเด็กว่า “หนูรอก่อนนะ เด๋ียวแม่ขอพูดให้จบก่อน
 แล้วหนูค่อยพูดต่อ” ทํ าทุกคร้ังท่ีเด็กพูดแทรก 
3. ผู้ปกครองคอยกระตุ้นให้เด็กพูดคุยหรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน
 เช่น เล่นขายของ เล่นเป็นหมอกับคนไข้ ครูกับนักเรียน เป็นต้น

อายุ 55-60 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

วันน
ี้เราจะ

ไปเท
ี่ยว

ไหนก
ันดีจ๊ะ

เด็กๆ

หนูอยากไปสวนสัตว์ค่ะ
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ทักษะ : เด็กสามารถเล่นเลียนแบบ
 บทบาทของผู้ใหญ่ได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผู้ปกครองร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก เช่น
 เล่นขายของ เล่นเป็นพ่อแม่ เล่นเป็นครู
 เล่นเป็นหมอ เล่นเป็นตํารวจจับผู้ร้าย
 โดยให้เด็กเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร
2. ผู้ปกครองสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือให้เด็กนํ าไป
 ประกอบการเล่น เช่น ของเหลือใช้ในบ้าน
 เส้ือผ้าโดยเลือกของให้เหมาะกับบทบาท
 และปลอดภัย

อายุ 55-60 เดือน
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ขอคุณ
หมอ

ตรวจห
น่อย

นะคะ
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บทส่งท้าย 
  การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี สามารถช่วยส่งเสริมให้ 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย และสามารถช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง 
เด็กกับผู้ปกครองซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็ก โดยทั่วไป 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองสามารถใช้ของเล่นภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หรือสอดแทรกตามกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้โดยใช้ส่ิงของท่ีมีอยู่ในบ้าน 
มาประยุกต์ใช้ในการเล่นกับเด็กเพ่ือให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนานและอยาก
ร่วมทํากิจกรรมน้ันๆ ซ่ึงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กควรจะทําตอนท่ีเด็กมีสภาวะ 
ทางร่างกายมีความพร้อมและมีส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย ผู้ปกครองควร 
มีการจดบันทึกกิจกรรมการส่งเสริมในแบบบันทึกท้ายเล่ม เพ่ือเป็นการเตือน 
ความทรงจําและสามารถบอกลําดับความก้าวหน้าพัฒนาการของบุตรหลานท่าน 
ได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากส่งเสริมพัฒนาการแล้วเด็กยังไม่สามารถทําได้ ผู้ปกครอง 
ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป และควรพาเด็กไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
เพ่ือทําการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กอย่างละเอียดอีกคร้ัง

  ท้ายน้ี คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
บุตรหลานของท่านต่อไป
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รายนามที่ปรึกษา
1.	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 ประธานที่ปรึกษา
2.	นายวิทยา	บุรณศิริ		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 รองประธานที่ปรึกษา
3.	นพ.ณรงค์	สหเมธาพัฒน์		 อธิบดีกรมสุขภาพจิต	 รองประธานที่ปรึกษา
4.	นพ.ทวี		ตั้งเสรี	 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
5.	นพ.อิทธิพล	สูงแข็ง										 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
6.	นพ.เกียรติภูมิ	วงศ์รจิต	 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
7.	นพ.ยงยุทธ	วงศ์ภิรมย์ศานติ์	 ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
8.	นพ.สุจริต		สุวรรณชีพ	 ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
9.	นพ.มล.สมชาย		จักรพันธุ์	 ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
10.	นพ.ธรนินทร์	กองสุข	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	 ที่ปรึกษา
11.	พญ.อัมพร	เบญจพลพิทักษ์	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
12.	พญ.พรรณพิมล	วิปุลากร	 ผู้อำานวยการสถาบันราชานุกูล	 ที่ปรึกษา
13.	พญ.สุวรรณี	เรืองเดช	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	 ที่ปรึกษา
14.	นพ.ทวีศิลป์	วิษณุโยธิน	 ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	 ที่ปรึกษา
15.	นพ.จุมภฏ	พรมสีดา	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์	 ที่ปรึกษา
16.	พญ.นิตยา		คชภักดี	 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก	 ที่ปรึกษา
	 	 	 และครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล	 	
17.	ศ.พญ.อลิสา		วัชรสินธุ	 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่ปรึกษา
18.	รศ.พญ.นิชรา		เรืองดารกานนท์	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ที่ปรึกษา
19.	พญ.รมร		แย้มประทุม	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 ที่ปรึกษา
20.	ผศ.ดร.วีรวรรณ		วงศ์ปิ่นเพ็ชร์	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยพายัพ	 ที่ปรึกษา
21.	พญ.นิพรรณพร		วรมงคล	 สำานักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย	 ที่ปรึกษา
22.	อาจารย์รุจา		เล้าสกุล	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	4	กรมสุขภาพจิต	 ที่ปรึกษา
23.	อาจารย์สุขจริง		ว่องเดชากุล	 สำานักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย	 ที่ปรึกษา
24.	อาจารย์	ดร.เพ็ญกาญจน์		กาญจนรัตน์	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่ปรึกษา
25.	อาจารย์	ดร.ปริวัตร		เขื่อนแก้ว	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ที่ปรึกษา
26.	อาจารย์สินีนาฎ		จิตต์ภักดี	 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	 ที่ปรึกษา
27.	อาจารย์อัมพร		หัสศิริ	 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	 ที่ปรึกษา
28.	อาจารย์ศศิวิมล		รัตนธรรม	 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	 ที่ปรึกษา
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รายนามคณะทํํางาน
1.	นพ.สมัย		ศิริทองถาวร	 ผู้อำานวยการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

2.	นพ.อัศวิน	นาคพงศ์พันธุ์	 นายแพทย์ชำานาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

3.	ทพญ.นงลักษณ์		พงศ์ทวีบุญ	 ทันตแพทย์ชำานาญการพิเศษ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

4.	นางวาสนา		เกษมสุข	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

5.	นางภิญโญ		อิสรพงศ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

6.	น.ส.จุฬาภรณ์		สมใจ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

7.	น.ส.สังเวียน	ธำารงวจนะเมธาวี	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

8.	นางศุภมาศ	วงศ์ใหญ่	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

9.	นางลัดดาวัลย์	อรัญยกานนท์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

10.	นางสุภิญญา		พรหมขัติแก้ว	 นักรังสีวิทยาปฏิบัติการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

11.	น.ส.สุรีรักษ์		พิลา	 นักวิชาการศึกษา	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

12.	น.ส.ปนิฏฐา		จึงจะดี	 นักวิชาการศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหิดล

13.	น.ส.พัชนี		พัฒนกิจโกศล	 ผู้ช่วยนักวิจัย	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

14.	น.ส.พันธุ์ทิพย์		กันทะราช	 ผู้ช่วยนักวิจัย	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

15.	น.ส.นทีกานต์		ธีระวัฒน์สกุล	 ผู้ช่วยนักวิจัย	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

16.	น.ส.สุลักษณ์		ธีระวัฒน์สกุล	 ผู้ช่วยนักวิจัย	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์





บันทึกการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี

“วันนี้คุณส่งเสริมพัฒนาการลูกคุณแล้วหรือยัง”

สำาหรับผู้ปกครองบันทึกการส่งเสริมพัฒนาการหรือส่ิงสังเกตเห็นได้จากเด็กในแต่ละวัน
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