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ค�ำน�ำ
DSPM 2562 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเล่มนี้ นอกจากได้รับการพัฒนาให้ผู้รักเด็กทั้งหลาย ใช้เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการสมวัยแล้ว ยังให้โอกาสเด็กบางคนแสดงความสามารถ ที่ล้�ำหน้ากว่าอายุในบางเรื่องได้ โดยเฉพาะความเป็นผู้น�ำที่กล้าแสดงออกในทางที่ดี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และหลายประสบการณ์จากการเลี้ยงดูยืนยันว่า ภาวะผู้น�ำ (leadership) สามารถสร้างได้และฝึกได้ เพียงแต่เริ่มจากการที่พ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ให้เวลากับความสัมพันธ์ที่มีต่อเด็ก
(Attachment) และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ท�ำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มี เมื่อได้รับการฝึกทักษะด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Thinking Skill Training) แล้วสิ่งที่ประเทศไทยขาดแคลนคือ นวัตกรรม (Innovation) ก็จะตามมา หากการฝึกภาษาที่สอง (Second language) เช่น ภาษาอังกฤษ
ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ก็จะเป็นการกระตุ้นการท�ำงานของสมองอย่างดี และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ความหวังของการดูแลเด็ก มิใช่ต้องการ
ให้เด็กฉลาดและผูกติดอยู่กับการมี IQ มากน้อยแค่ไหน แต่ปัจจุบันการฝึกเด็กปฐมวัยด้วยทักษะที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ทั้งการเรียน การท�ำงาน และความรับผิดชอบในสังคมคือ
Executive Functions (EF) ด้วยการยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory control) ไม่ท�ำในสิ่งไม่ดีจากข้อมูลที่สั่งสมไว้ (Working Memory) จนสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการด�ำเนินงาน
(Cognitive flexibility) ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน DSPM 2562 นี้ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ EF ติดดาว อยู่ถึง 30 ข้อ
ส�ำหรับเด็กทีม่ แี ววเป็นผูน้ ำ� ยิง่ ต้องพยายามเอาใจใส่เรือ่ งการควบคุมอารมณ์ ให้รเู้ รารูเ้ ขา (Emotional intelligence) เพือ่ การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสบความส�ำเร็จด้วยการตัดสินใจทีด่ ี (Better decision Making) ยิง่ เป็นผูน้ ำ� ระดับสูงจะท�ำอะไรก็สง่ ผลกระทบมาก จ�ำเป็นต้องฝึกทักษะด้านจริยธรรม (Ethical leadership)
ให้ติดตัวเพื่อการป้องกันการทุจริตเมื่อมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
ภาพที่งามที่สุดยังไม่เคยถูกวาด เพลงที่เพราะที่สุดยังไม่เคยถูกประพันธ์ โอกาสการพัฒนา DSPM ยังเปิดกว้างอยู่เสมอ และถึง DSPM จะไม่ใช่คู่มือที่ดีที่สุด แต่การได้เป็น
คู่มือของ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คณะผู้จัดท�ำ
ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจยิ่งแล้ว

นายแพทย์วัลลภ  ไทยเหนือ
         
ที่ปรึกษา
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ล่าช้า ให้ส่งต่อ

ตรวจวินิจฉัย และ
ประเมินพัฒนาการ

ล่าช้า ให้ส่งต่อ
ประเมินพัฒนาการด้วย TDSI III
และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

4

ประเมินพัฒนาการซ�้ำ

- CPG รายโรค
โดย กุมารแพทย์/กุมารแพทย์ดา้ นพัฒนาการ
และพฤติกรรมเด็ก/จิตแพทย์/จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น

คู่มือ TEDA4I
โดย บุคลากรที่ผ่านการอบรม
หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ
ตาม service plan
- TDSI III ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
ของแต่ละเขตสุขภาพ

หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ

ให้การดูแลรักษาแก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ

1B270

พัฒนาการปกติ/
สมวัย

โดย บุคลากรที่ผ่านการอบรม
(นัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)

คู่มือ TEDA4I
โดย บุคลากรที่ผ่านการอบรม

คู่มือ DSPM (เล่มขาว)
โดย บุคลากรทางการแพทย์/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ

คู่มือ DSPM (เล่มขาว)
โดย บุคลากรทางการแพทย์/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ
และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ คู่มือ TEDA4I + พัฒนาการบ�ำบัด

หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ

หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ

ล่าช้า ให้ส่งต่อ

คัดกรองพัฒนาการซ�้ำ
ภายใน 30 วัน

หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ

สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที* (เด็กทีพ่ ฒ
ั นาการ
ล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)

- พัฒนาการบ�ำบัด (Developmental
Intervention) เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- รักษาสาเหตุ (ถ้ามี)
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พัฒนาการปกติ/
สมวัย
1B260

1B260

พัฒนาการ
ปกติ/สมวัย

สงสัยล่าช้า แนะน�ำให้ พ่อแม่
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย ภายใน 30 วัน**

1B261

หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ คู่มือ DSPM (เล่มขาว)
เฝ้าระวังโดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง
คัดกรองโดย บุคลากรทางการแพทย์/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ
1B262

**ส่งรายชือ่ เด็กสงสัยล่าช้าให้ อสม./พ่อแม่ กระตุน้ พัฒนาการและตามทุกสัปดาห์ หากสมวัยให้แจ้ง จนท.รพ.สต. เพือ่ ตรวจซ�ำ้ และบันทึก
ข้อมูลลงโปรแกรม โดยหากเด็กคนใดยังสงสัยล่าช้าอยู่ให้โอกาสเด็กได้ฝึกจนครบ 30 วัน ถ้ายังไม่ผ่านให้บันทึกว่า ล่าช้าแล้วส่งต่อ
*สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที คือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน เช่น ดาวน์ซินโดรม ศีรษะเล็ก เป็นต้น
หมายเหตุ : - การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ท�ำโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกช่วงอายุ
- การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ท�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน
- TEDA4I คือ คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ส่งเสริม
พัฒนาการ
ตามอายุถัดไป
ของเด็ก
โดยพ่อแม่
ผู้ดูแลเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
และอสม.
ใช้
- คู่มือเฝ้าระวัง
และ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย DSPM
(เล่มขาว)
- คู่มือประเมิน
และ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
กลุ่มเสี่ยง DAIM
(เล่มเขียว)

พัฒนาการปกติ/สมวัย เฝ้าระวัง/คัดกรอง
พัฒนาการตามวัย
1
1B260

เด็กแรกเกิด – 6 ปี

แผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด – 6 ปี

ค�ำอธิบายแผนผัง
1. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ใช้ส�ำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก ในช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี คือ เด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child
Clinic) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุมากกว่า 2 ปี ใช้ส�ำหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./
รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมิน
		 • กรณีมีพัฒนาการสมวัย แนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่วงวิธีฝึกทักษะ ในช่วงอายุต่อไป
		 • กรณีมีพัฒนาการไม่สมวัย แนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นบ่อย ๆ เป็นเวลา 30 วัน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน
2. หลังจาก 30 วัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพัฒนาการเด็กซ�้ำ ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของทักษะที่ไม่ผ่าน และทักษะอื่น ๆ ตามช่วงอายุ
		 • หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้าและทักษะอื่น ๆ ตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการสมวัย ให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ
		 • หากเด็กผ่านทักษะทีเ่ คยล่าช้า แต่พบทักษะอืน่ มีพฒ
ั นาการไม่สมวัยผูป้ ระเมินแนะน�ำให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ฝึกพัฒนาเด็กในเรือ่ งนัน้ บ่อย ๆ เป็นเวลา 30 วัน แล้วนัดให้มาพบ
ผูป้ ระเมิน
		 • หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
3. หน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ
(TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม โดยใช้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการของสถานบริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน
4. หลังจาก 3 เดือน สถานบริการทีม่ คี ลินกิ กระตุน้ พัฒนาการ ประเมินพัฒนาการซ�ำ้ ด้วยคูม่ อื ประเมินเพือ่ ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยทีม่ ปี ญ
ั หาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากร
ทีผ่ า่ นการอบรม
• กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ในระบบปกติ
• กรณีเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย หรือมีปัญหาซ�้ำซ้อน ส่งต่อหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)
5. ส�ำหรับเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย หน่วยบริการที่มีแพทย์ กุมารแพทย์ หรือหน่วยบริการตาม Service Plan ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ ประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือ
ประเมินและแก้ไข /ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 6 ปี ส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI III) หากยังพบปัญหาอยู่ให้แก้ไขหรือส่งต่อ และหรือ CPG รายโรค ให้การดูแลรักษา
แก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว
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นิยามศัพท์ : เด็กปฐมวัย
			 Gross motor (GM)
		
Fine Motor (FM)
			 Receptive Language (RL)
			 Expressive Language (EL)
		
Personal and Social (PS)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา 			
พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

EF : Executive Functions of the Brain ทักษะที่เป็นแกนหลัก 3 อย่างในวัยเด็กปฐมวัย หมายถึง การท�ำงานขั้นสูงของสมองที่ช่วยให้น�ำเอาความรู้ไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ และตัดสินใจในการปฏิบัติ เป็นความสามารถของสมองที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิตในสังคม
การศึกษา และการท�ำงานซึ่งในช่วงปฐมวัยประกอบด้วยทักษะส�ำคัญ 3 อย่าง ดังนี้
		
1. Working Memory
: ทักษะความจ�ำที่น�ำข้อมูลมาใช้งาน         
  
2. Inhibitory Control/Self-Regulation
: ทักษะการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง
3. Cognitive Flexibility
: ทักษะการคิดและปรับการกระท�ำอย่างยืดหยุ่น
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การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผูใ้ ช้ตอ้ งท�ำความเข้าใจปฏิบตั เิ ป็นแนวทางเดียวกันจึงจะท�ำให้ผลการประเมินมีความถูกต้องน่าเชือ่ ถือและเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
1.  ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
1.1 การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ : ศึกษาทบทวนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความส�ำคัญของการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในประเทศไทย สถานการณ์ของเด็กและภูมิหลังครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ จ�ำเป็นจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ ค�ำน�ำ ความน�ำ แผนผัง ค�ำอธิบายแผนผัง
แนวทางการใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน การใช้ทักษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ และควรเตรียมค�ำพูดที่จะใช้ในข้อค�ำถาม
ไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้ค�ำสั่ง เพื่อความรวดเร็ว ทดลองท�ำหรือฝึกก่อนการประเมินจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีความมั่นใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางการแนะน�ำ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย
1.2 การเตรียมอุปกรณ์
				 - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่และเรียงตามล�ำดับการใช้ก่อนหลัง
				 - อุปกรณ์เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิดชุดใหม่ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและให้เด็กมีสมาธิหรือสนใจในอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการ
จะใช้ประเมินเท่านั้น
				 - เมื่อประเมินเด็กในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ประเมินสามารถดัดแปลงใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มี ทดแทนได้อย่างเหมาะสมในการประเมินเด็ก
				 - ต้องท�ำความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หลังน�ำไปใช้ทุกครั้ง
1.3 การเตรียมสถานทีส่ ำ� หรับประเมินพัฒนาการเด็ก : ควรเป็นห้องหรือมุมทีเ่ ป็นสัดส่วน ไม่คบั แคบเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก เพือ่ ให้เด็กรูส้ กึ สุขสบาย ไม่หงุดหงิด
และให้ความร่วมมือในการประเมิน ไม่มสี งิ่ อืน่ ทีก่ ระตุน้ หรือเร้าความสนใจของเด็ก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ รูปหรือวัตถุทมี่ สี สี นั ฉูดฉาด ควรเป็นห้องทีไ่ ม่มเี สียงดังรบกวน หรือ
มีคนอื่นผ่านไปมา พื้นห้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นอยู่ในห้อง อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องต้องมีความปลอดภัย ไม่แหลมคม ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย ควรมีการจัดเบาะ โต๊ะ หรือ เก้าอี้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม
1.4 การเตรียมเด็ก : เด็กต้องไม่ป่วยทางกาย ไม่หิว ไม่ง่วง อิ่มเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง เนื่องจากจะท�ำให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมิน พาเด็กเข้าห้องน�้ำ
ขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการประเมิน ให้เด็กเล่น พูดคุย ท�ำความคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์บางส่วน
2.  ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง : เด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทางร่างกาย ความคิดและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้ประเมินควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กก่อนที่จะท�ำการประเมินพัฒนาการ โดยแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้
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2.1 ช่วงวัยแรกเกิด – 9 เดือน
				 2.1.1 ผู้ประเมินยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุย ทักทายกับพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน แล้วจึงพูดคุย เล่นเสียงกับเด็กด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล					
				 2.1.2 ถ้าเด็กร้องไห้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มปลอบให้เด็กสงบจึงเริ่มประเมิน
				 2.1.3 ช่วงอายุ 6 - 9 เดือน เด็กเริ่มมีความกังวล เมื่อพบคนแปลกหน้า ควรให้เวลากับเด็กท�ำความคุ้นเคยก่อนประเมิน
2.2 ช่วงอายุ 10 เดือน – 2 ปี
				 2.2.1 ผูป้ ระเมินควรเริม่ ด้วยการพูดคุยกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง เกีย่ วกับชีวติ ประจ�ำวัน พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก เพือ่ ให้เวลาเด็กปรับตัวคุน้ เคยกับผูป้ ระเมิน
และได้สังเกตพฤติกรรมเด็ก							
				 2.2.2 เมือ่ เด็กเริม่ สนใจและคุน้ เคยกับผูป้ ระเมินให้พดู คุยกับเด็กด้วยน�ำ้ เสียงนุม่ นวลและน�ำอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการบางส่วนชวนให้เด็กเล่นหรืออาจสาธิตให้เด็กดู
				 2.2.3 หากเด็กร้องไห้ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ประเมินควรเปลี่ยนไปประเมินข้อทักษะที่ใช้การสังเกตหรือสอบถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนแล้วจึงกลับมาท�ำ
เมื่อเด็กพร้อม
2.3 ช่วงอายุ 3 – 6 ปี
				 2.3.1 ช่วงวัยนี้เด็กสามารถสื่อสารโต้ตอบและท�ำตามค�ำสั่งได้ดี ดังนั้นผู้ประเมินสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กได้โดยตรง
				 2.3.2 การพูดคุยกับเด็กควรใช้น�้ำเสียงนุ่มนวล ระดับเสียงปกติ แต่เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับผู้ประเมินแล้วควรปรับสีหน้าและน�้ำเสียงให้ดูน่าสนใจ เช่น พูดเสียงสูง
ต�่ำ เพื่อเร้าความสนใจ หรือท�ำสีหน้าดีใจ ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดยค�ำพูดที่เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่
การชวนคุยทั่ว ๆ ไป หรือการชม เช่น
						 - ผมเปียหนูสวยจังเลย ใครเป็นคนถักให้หนูคะ
						 - วันนี้ใครเป็นคนมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
						 - วันนี้หนูกินข้าวกับอะไรเอ่ย เป็นต้น
				 2.3.3 เมื่อเด็กให้ความร่วมมือในการประเมินหรือสามารถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชยเด็กทุกครั้ง
2.4 ผู้ประเมินแนะน�ำตัวเอง “ชื่อ ....เป็น .... วันนี้ประเมินพัฒนาการน้อง .... ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด ประมาณ 10 - 20 นาที จะท�ำโดยสังเกตถามจากผู้ปกครอง
และให้เด็กเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เตรียมมาให้เด็กเล่นในขณะที่ก�ำลังประเมินเด็ก ผู้ปกครองอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องช่วยเด็กท�ำกิจกรรม บอก แนะน�ำ หรือท�ำแทนเด็ก
เพราะจะท�ำให้ผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าเด็กและผู้ปกครองพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะ”
3. ขั้นตอนการประเมิน คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับนี้ อธิบายข้อประเมิน DSPM ให้ชัดเจน
		 1. วิธีการประเมินให้ชัดเจน (เป็นข้อซ�้ำกับข้อที่อธิบายเนื้อหาส่งเสริม EF (Executive Functions) จ�ำนวน 20 ข้อ) จ�ำนวน 32 ข้อ
		 2. วิธีส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ EF (Executive Functions) (￼ ) จ�ำนวน 30 ข้อ
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3.1 สอบถามวันเดือนปีเกิดเด็กจากผู้ปกครองแล้วค�ำนวณอายุเด็ก
วิธกี ารค�ำนวณ : เริม่ จาก วัน เดือน และปีทที่ ำ� การประเมินเป็นตัวตัง้ วัน เดือน และปีเกิดเด็กเป็นตัวลบ ถ้าวันตัวตัง้ จ�ำนวนน้อยกว่าให้ยมื ทีเ่ ดือนมา 1 เดือน (30 วัน)
ถ้าตัวตั้งเดือนน้อยกว่าตัวลบให้ยืมที่ปี 1 ปี (12 เดือน)
ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 1
  
วันที่ท�ำการประเมิน
วัน เดือน ปีเกิด
เด็กอายุ

ปี
2556
2551
  4

เดือน
3
8
6

วัน
5
10
25

  
วันที่ท�ำการประเมิน
วัน เดือน ปีเกิด
เด็กอายุ

ปี
2557
2554
  3

เดือน
3
2
0

วัน
15
27
18

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
หมายเหตุ :  - เมื่อประเมินเด็กในท้องถิ่นที่ใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ประเมินจะต้องท�ำความเข้าใจ ใช้ค�ำพูด และ/หรือวัสดุทดแทนที่เหมาะสม
ในการประเมินเด็ก
- ข้อทดสอบทุกข้อได้มีการทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยความสามารถของเด็กไทยอย่างน้อยร้อยละ 75 สามารถท�ำได้
- ข้อทดสอบที่มีเกณฑ์ผ่านเป็นจ�ำนวนครั้ง เช่น ....อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง หมายถึง ให้โอกาสเด็กได้ทดสอบ 3 ครั้ง หากผ่านแล้วครั้งต่อไป
ไม่ต้องทดสอบ
4. ขั้นตอนสรุป : เมื่อประเมินพัฒนาการเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินและให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ดังนี้
		 4.1 กรณีประเมินแล้วพบว่าสมวัย ให้แนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่อไปตามคู่มือฯ
		 4.2 กรณีที่เด็กประเมินแล้วพบว่าไม่สมวัย ผู้ประเมินให้ค�ำแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามคู่มือฯ ในข้อทักษะที่เด็กไม่ผ่านการประเมินบ่อย ๆ
หลังจากนั้นอีก 1 เดือน กลับมาประเมินซ�้ำ
		 4.3 กรณีประเมินซ�้ำ หลังจากการกระตุ้นแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กในการส่งต่อ เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล (รพช./รพท./
รพศ./รพ.จิตเวช) พร้อมใบส่งตัว
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การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง
กุญแจสู่ความส�ำเร็จ
• รักลูกแสดงออกอย่างสม�่ำเสมอในการดูแลเด็กทุก ๆ วันตั้งแต่การกิน นอน เล่น ออกก�ำลังกาย และเรียนรู้ที่เหมาะสมถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
• ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
• การเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
• เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การจับต้อง การเล่น การท�ำตามแบบอย่าง และลองท�ำ พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทารก เล่น เล่าเรื่องสิ่งที่ก�ำลังท�ำกับเด็ก เล่านิทาน
		 อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้ชวนดูสิ่งต่างๆ รอบตัว ดูรูป การมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ตรงอื่น ๆ
• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชี้ชวนกันสนทนาและให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
• ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือท�ำร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวาจา
• เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของเล่น การทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอื่น การไม่ทุบตีท�ำร้ายคนอื่น เป็นต้น
• โทรทัศน์หรือสื่อท�ำนองเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอายุต�่ำกว่า 2 ปี และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีส�ำหรับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกท�ำ และควรชี้แจงเมื่อเด็กท�ำผิดพลาด เปลี่ยนเป็นให้ก�ำลังใจ เมื่อเด็กพยายามท�ำสิ่ง
		 ที่พึงปรารถนา และชมเชย เมื่อเด็กท�ำได้ เด็กจะค่อย ๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษาค�ำพูดตามแบบที่พ่อแม่ปฏิบัติ
ข้อควรค�ำนึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
การฝึกทักษะเด็กมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย สามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพแวดล้อมจริง โดยควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
• ค�ำพูดที่ใช้ควรง่าย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวา
• ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3 - 5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ท�ำ ให้พูดซ�้ำ (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กท�ำจนเสร็จ
• ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จ�ำเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�ำได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
		 - ทางกาย : จับมือท�ำ แตะข้อศอกกระตุ้น
		 - ทางวาจา : บอกให้เด็กลองท�ำดู หากจ�ำเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธี ทีละขั้น		
		 - ทางท่าทาง : ชี้ ผงกศีรษะ ส่ายหน้า ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งการ เช่น เมือ่ บอกให้เด็กชีแ้ ปรงสีฟนั แต่เด็กจะชีแ้ ก้วน�ำ้ ให้ใช้มอื ปิดแก้วน�ำ้ เพือ่ ให้เด็กรูว้ า่ จะต้อง
			 ชีแ้ ปรงสีฟนั
เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อความแบบต่าง ๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็กรู้จักสิ่งที่แตกต่างกัน การให้แรงเสริมควรให้ทันทีเมื่อเด็กท�ำได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
การช่วยเพื่อให้เด็กท�ำได้หรือเด็กท�ำได้เอง เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
		 1. แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
		 2. ควรให้แรงเสริมบ่อย ๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
		 3. การลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กท�ำได้ สังเกตว่าเด็กมีความพอใจรู้สึกดีในสิ่งที่ตนท�ำได้ จึงไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอก
		 4. การให้รางวัล เช่น การแสดงความเอาใจใส่ ยิ้ม กอด ปรบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็กตั้งใจท�ำหรือท�ำส�ำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ต่างกับ
การให้สินบนและการขู่เข็ญบังคับให้ท�ำ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

แรกเกิด 1 เดือน

ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท่านอนคว�่ำยกศีรษะและหัน จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำบนเบาะนอน
แขนทั้งสองข้างอยู่หน้าไหล่ สังเกตเด็ก
ไปข้างใดข้างหนึ่งได้ (GM)
ยกศีรษะ
ผ่ า น : เด็ ก สามารถยกศี ร ษะและหั น ไป
ข้างใดข้างหนึ่งได้

จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำ เขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็ก ระยะ
ห่างประมาณ 30 ซม. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อย ๆ เคลื่อนของ
เล่นมาทางด้านซ้ายหรือขวา เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม ถ้าเด็กท�ำ
ไม่ได้ช่วยประคองศีรษะเด็กให้หันตาม ท�ำซ�้ำอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้
เคลื่อนของเล่นมาทางด้านตรงข้าม

2

ผ่าน

ไม่ผ่าน

มองตามถึงกึง่ กลางล�ำตัว (FM) จัดให้เด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้า
สีแดงห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม.
ขยับลูกบอลผ้าสีแดงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก
สนใจ แล้วเคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงช้า ๆ
อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง
ไปทางด้านข้างล�ำตัวเด็กข้างใดข้างหนึ่ง
เคลื่ อ นลู ก บอลผ้ า สี แ ดงกลั บ มาที่ จุ ด
กึ่งกลางล�ำตัวเด็ก
ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง จาก
ด้านข้างถึงระยะกึ่งกลางล�ำตัวได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่างจาก
หน้าเด็กประมาณ 20 ซม.
2. เรียกให้เด็กสนใจ โดยเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กสนใจมองให้เคลื่อน
หรือเอียงหน้าไปทางด้านข้างล�ำตัวเด็กอย่างช้าๆ เพือ่ ให้เด็กมองตาม
3. ถ้าเด็กไม่มองให้ชว่ ยเหลือโดยการประคองหน้าเด็กให้มองตาม
4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม
ของเล่นทีใ่ ช้แทนได้ : อุปกรณ์ทมี่ สี สี ดใส เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกาย 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
เมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ 2. อยู ่ ห ่ า งจากเด็ ก ประมาณ 60 ซม.
(RL)
เรียกชื่อเด็กจากด้านข้างทีละข้างทั้งซ้าย
และขวา โดยพูดเสียงดังปกติ
ผ่าน : เด็กแสดงการรับรู้ด้วยการกะพริบ
ตา สะดุ้ง หรือเคลื่อนไหวร่างกาย

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

https://youtu.be/GapgV-TiH54
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

แรกเกิด 1 เดือน

1-2

ช่วงอายุ 1 - 2 เดือน

ข้อที่

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

4

ผ่าน

ไม่ผ่าน
5

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ส่งเสียงอ้อแอ้ (EL)

6

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท่านอนคว�่ำ ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำ ข้อศอกงอ มือ
45 องศา นาน 3 วินาที (GM) ทัง้ สองข้างวางทีพ่ นื้ เขย่ากรุง๋ กริง๋ ด้านหน้า
เด็ก แล้วเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็ก
อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง
มองตาม

https://youtu.be/MsLe0DIVSZ4

12

ทักษะ

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

สั ง เกตว่ า เด็ ก ส่ ง เสี ย งอ้ อ แอ้ ใ นระหว่ า ง อุม้ หรือสัมผัสตัวเด็กเบา ๆ มองสบตา แล้วพูดคุยกับเด็กด้วยเสียงสูง ๆ
ท� ำ การประเมิ น หรื อ ถามจากพ่ อ แม่ ต�ำ่ ๆ เพื่อให้เด็กสนใจและหยุดรอให้เด็กส่งเสียงอ้อแอ้ตอบ
ผู้ปกครอง
ผ่าน :  เด็กท�ำเสียงอ้อแอ้ได้

มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วินาที อุ้มเด็กให้ห่างจากหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก
(PS)
หรือผู้ประเมินประมาณ 30 ซม. ยิ้มและ 2. สบตา พูดคุย ส่งเสียง ยิ้ม หรือท�ำตาลักษณะต่าง ๆ เช่น ตาโต
พูดคุยกับเด็ก
กะพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจมอง
ผ่าน : เด็กสามารถมองจ้องหน้าได้
อย่างน้อย 1 วินาที
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำ ข้อศอกงอ
2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กพูดคุยกับเด็ก
ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผูด้ แู ลเด็กขึน้ ด้านบนเพือ่ ให้เด็กเงยหน้าจนศีรษะยกขึน้ นับ 1, 2
ค่อย ๆ เคลือ่ นหน้าพ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กลงมาอยูต่ รงหน้า
ผ่าน : เด็กสามารถยกศีรษะขึ้นได้
เด็กเหมือนเดิม
45 องศา นาน 3 วินาที อย่างน้อย 2 ครั้ง 3. เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้สูงขึ้น จนเด็กยก
ศีรษะตามได้ในแนว 45 องศา และนับ 1, 2, 3
4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม
ของเล่นทีใ่ ช้แทนได้ : อุปกรณ์ทมี่ สี แี ละเสียง เช่น กรุง๋ กริง๋ ท�ำด้วยพลาสติก/
ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถัว่ /ทรายพันให้แน่น
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

1-2

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

7

ผ่าน

ไม่ผ่าน

มองตามผ่ า นกึ่ ง กลางล� ำ ตั ว 1. จัดให้เด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย ถือลูกบอล
(FM)
ผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. โดย
ให้อยู่เยื้องจุดกึ่งกลางล�ำตัวเด็กเล็กน้อย
2. กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก จ้ อ งมองที่ ลู ก บอลผ้ า
สีแดง
3. เคลือ่ นลูกบอลผ้าสีแดงผ่านจุดกึง่ กลาง
ล�ำตัวเด็กไปอีกด้านหนึ่งอย่างช้า ๆ
อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง

8

ผ่าน

ไม่ผ่าน

มองหน้ า ผู ้ พู ด คุ ย ได้ น าน 1. จั ด ให้ เ ด็ ก อยู ่ ใ นท่ า นอนหงายหรื อ
อุ้มเด็กให้ใบหน้าผู้ประเมินห่างจากเด็ก
5 วินาที (RL)
ประมาณ 60 ซม.
2. พู ด คุ ย กั บ เด็ ก ในขณะที่ เ ด็ ก ไม่ ไ ด้
มองหน้าผู้ประเมิน
ผ่าน : เด็กหันมามองหน้าผูพ้ ดู ได้อย่างน้อย
5 วินาที

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. จัดให้เด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย ยืน่ ใบหน้าห่างจากหน้าเด็กประมาณ
20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองหน้าและเคลื่อนใบหน้าผ่านกึ่งกลางล�ำตัว
เพื่อให้เด็กมองตาม
2. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตาม หลังจากที่เด็ก
สามารถมองตามใบหน้าได้แล้ว ให้ถือของเล่นที่มีสีสดใสห่างจาก
หน้าเด็กประมาณ 20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองที่ของเล่น และเคลื่อน
ของเล่นผ่านกึ่งกลางล�ำตัวเพื่อให้เด็กมองตาม
3. เมื่อเด็กมองตามได้ดีแล้ว ควรเพิ่มระยะห่างของใบหน้า หรือ
ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง ผ่าน ของเล่นจนถึงระยะ 30 ซม.
จุดกึง่ กลางล�ำตัวได้ตลอด โดยไม่หนั ไปมอง ของเล่นทีใ่ ช้แทนได้ : อุปกรณ์ทมี่ สี สี ดใส เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
ทางอื่น
10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก ให้หน้าห่างจากเด็ก
ประมาณ 60 ซม.
2. สบตาและพูดคุยหรือท�ำท่าทางให้เด็กสนใจ เช่น ท�ำตาโต ขยับ
ริมฝีปาก ยิ้ม หัวเราะ
3. หยิบของเล่นสีสดใสมาใกล้ ๆ หน้า กระตุ้นให้เด็กมองของเล่น
และมองหน้า เมื่อเด็กมองแล้วให้น�ำของเล่นออก
วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก กับพ่อแม่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

1-2

3-4

ช่วงอายุ 3 - 4 เดือน

https://youtu.be/qxm0bNV1tPw

14

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

9

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท�ำเสียงในล�ำคอ (เสียง “อู” ฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่ห่างจาก
หรือ “อา” หรือ “อือ”) อย่าง เด็กประมาณ 60 ซม. หรือถามจากพ่อแม่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กท�ำเสียง
ชัดเจน (EL)
“อู” หรือ “อือ” หรือ “อา” ได้หรือไม่
ผ่าน : เด็กท�ำเสียงอู หรือ อือ หรือ อา
อย่างชัดเจน

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็ก
2. ยื่นหน้าเข้าไปหาเด็ก สบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ แล้วท�ำเสียง
อู หรือ อือ หรือ อา ในล�ำคอให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้
เด็กส่งเสียงตาม
3. เมือ่ เด็กออกเสียงได้ ให้ยนื่ หน้าห่างจากเด็กเพิม่ ขึน้ จนถึงประมาณ
60 ซม.

10

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยิ้ ม ตอบหรื อ ส่ ง เสี ย งตอบได้
เมื่ อ พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองหรื อ
ผู้ประเมินยิ้มและพูดคุยด้วย
(PS)

จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายพร้อมก้มหน้า
ไปใกล้ เ ด็ ก ยิ้ ม และพู ด คุ ย กั บ เด็ ก โดย
ไม่แตะต้องตัวเด็ก
ผ่าน : เด็กสามารถยิ้มตอบหรือส่งเสียง
ตอบได้

อุ้มเด็กอยู่ในท่านอนหงาย มองตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อมกับพูด
คุยกับเด็กเป็นค�ำพูดสัน้ ๆ ซ�ำ้ ๆ ช้า ๆ เช่น “ว่าไงจ๊ะ.. (ชือ่ ลูก)..คนเก่ง”
“ยิ้มซิ” “เด็กดี” “.. (ชื่อลูก)..ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ” หยุดฟังเพื่อ
รอจังหวะให้เด็กยิม้ หรือส่งเสียงตอบ

11

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท่านอนคว�่ำยกศีรษะและอก 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำบนพื้นราบ
2. เขย่ากรุ๋งกริ๋งด้านหน้าเด็กเพื่อให้เด็ก
พ้นพื้น (GM)
สนใจ แล้วเคลือ่ นขึน้ ด้านบน กระตุน้ ให้เด็ก
มองตาม
อุปกรณ์: กรุ๋งกริ๋ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำ ข้อศอกงอ
2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กพูดคุยกับเด็ก
ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็กขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะ โดยมือยันพื้นไว้
แขนเหยียดตรงและหน้าอกพ้นพื้น
ผ่าน : เด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขน 3. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
ยันกับพื้นพยุงตัวไว้อย่างน้อย 5 วินาที
มองตาม
ของเล่นที่ใช้แทนได้ :  
อุปกรณ์ทมี่ สี แี ละเสียง เช่น กรุง๋ กริง๋ ท�ำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยาง
บีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

3-4

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

12

ผ่าน

ไม่ผ่าน

มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. ถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก
เป็นมุม 180 องศา (FM)
ประมาณ 30 ซม.
3. กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสีแดง
4. เคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนวโค้ง
ไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของเด็กอย่าง
ช้า ๆ แล้วเคลื่อนกลับมาทางด้านตรงข้าม
ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง
ผ่าน :   เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดงได้
180 องศา อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

13

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หันตามเสียงได้ (RL)
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็กอยู่ในแนวกึ่งกลางล�ำตัว
2. ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม.
(1 ไม้บรรทัด)
3. เรียกชื่อเด็กเพื่อกระตุ้นเด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนหน้า
พ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ ูแลเด็กอย่างช้า ๆ เป็นแนวโค้งไปทางด้านซ้าย
4. ท�ำซ�ำ้ โดยเปลีย่ นเป็นเคลือ่ นหน้าพ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็ก
จากทางด้านซ้ายไปด้านขวา
5. ถ้าเด็กยังไม่มองตาม ให้ช่วยประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้ามา
มองตาม
6. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ
มองตาม
ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้ม
นั่งตัก หันหน้าออกจากผู้ประเมิน
2. เขย่ า กรุ ๋ ง กริ๋ ง ด้ า นซ้ า ยและขวาของ
ตัวเด็กทีละข้างโดยห่างประมาณ 60 ซม.
และไม่ให้เด็กเห็น

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กนั่งบนตักโดยหันหน้า
ออกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
2. เขย่าของเล่นให้เด็กดู
3. เขย่าของเล่นทางด้านข้าง ห่างจากเด็กประมาณ 30 – 45 ซม. และ
รอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง
4. จากนั้นให้พูดคุยและยิ้มกับเด็ก ถ้าเด็กไม่หันมามองของเล่น
ผ่าน :  เด็กหันตามเสียงและมองทีก่ รุง๋ กริง๋ ได้ ให้ประคองหน้าเด็กเพือ่ ให้หนั ตามเสียงค่อย ๆ เพิม่ ระยะห่างจนถึง 60 ซม.
ของเล่นทีใ่ ช้แทนได้ : อุปกรณ์ทมี่ สี แี ละเสียง เช่น กรุง๋ กริง๋ ท�ำด้วยพลาสติก/
ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถัว่ /ทราย พันให้แน่น
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

15

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

3-4

5-6

ช่วงอายุ 5 - 6 เดือน

https://youtu.be/loDZZ90-Rzg

16

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

14

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท�ำเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ เพื่อแสดง ในระหว่างทีป่ ระเมิน สังเกตว่าเด็กส่งเสียง มองสบตาเด็ก และพูดด้วยเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ เล่นหัวเราะกับเด็ก หรือ
สูง ๆ ต�่ำ ๆ ได้หรือไม่ หรือถามพ่อแม่ สัมผัสจุดต่าง ๆ ของร่างกายเด็ก เช่น ใช้นวิ้ สัมผัสเบา ๆ ทีฝ่ า่ เท้า ท้อง
ความรู้สึก (EL)
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
เอว หรือใช้จมูกสัมผัสหน้าผาก แก้ม จมูก ปากและท้องเด็ก โดยการ
สัมผัสแต่ละครั้งควรมีจังหวะหนักเบาแตกต่างกันไป
ผ่าน : เด็กส่งเสียงสูง ๆ ตํ่า ๆ เพื่อแสดง
ความรู้สึกอย่างน้อย 2 ความรู้สึก

15

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย (PS)

16

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยันตัวขึ้นจากท่านอนคว�่ำโดย จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำ เขย่ากรุ๋งกริ๋ง
เหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้ ด้ า นหน้ า เด็ ก กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก มองสนใจ
(GM)
แล้ ว เคลื่ อ นขึ้ น ด้ า นบน กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก
มองตาม
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

สั ง เกตขณะอยู ่ กั บ เด็ ก หรื อ ถามพ่ อ แม่ 1. ยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กทุกครั้ง
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กยิ้มทัก 2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ้นเคย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ผู้ปกครองยิ้ม
คนที่คุ้นเคยก่อนได้หรือไม่”
ทักคนทีค่ ุ้นเคยให้เด็กดู
3. พูดกระตุน้ ให้เด็กท�ำตาม เช่น “ยิม้ ให้คณ
ุ พ่อซิลกู ” “ยิม้ ให้.....ซิลกู ”
ผ่าน : เด็กยิ้มทักพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็ก หรือคนที่คุ้ยเคยก่อนได้
วัตถุประสงค์ : สร้างเสริมอารมณ์ดี
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่ำ
2. ถือของเล่นไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะเด็ก
3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วเคลื่อนของเล่นให้สูงขึ้นเหนือ
ศีรษะอย่างช้า ๆ เพือ่ ให้เด็กยกศีรษะตาม โดยมือยันพืน้ ไว้ แขนเหยียด
ตรงจนหน้าอกและท้องพ้นพื้น

ผ่าน : เด็กสามารถใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างยัน ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋งท�ำด้วย
ตั ว ขึ้ น จนข้ อ ศอกเหยี ย ดตรง ท้ อ งและ พลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/
หน้าอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น
ทราย พันให้แน่น

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

5-6

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

17

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้ จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือกรุ๋งกริ๋ง
ขณะอยู่ในท่านอนหงาย (FM) ให้ห่างจากตัวเด็กประมาณ 20 - 30 ซม.
ทีจ่ ดุ กึง่ กลางล�ำตัวอาจกระตุน้ ให้เด็กสนใจ
และหยิบกรุ๋งกริ๋งได้
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง
ผ่าน :  เด็กสามารถเอือ้ มมือข้างใดข้างหนึง่
ไปหยิบและถือกรุ๋งกริ๋งได้ (อาจจะมีการ
เคลื่ อ นไหวแบบสะเปะสะปะเพื่ อ หยิ บ
กรุ๋งกริ๋ง)

18

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หันตามเสียงเรียก (RL)

19

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เลียนแบบการเล่นท�ำเสียงได้ ใช้ปากท�ำเสียงให้เด็กดู เช่น จุ๊บ หรือ ถาม 1. สบตาและพูดคุยกับเด็ก ใช้รมิ ฝีปากท�ำเสียง เช่น “จุบ๊ จุบ๊ ” เดาะลิน้
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็ก หรือจับมือเด็กมาไว้ที่ปากแล้วขยับตีปากเบา ๆ กระตุ้นให้ออกเสียง
(EL)
สามารถขยับปากท�ำเสียง จุ๊บ ได้หรือไม่ “วา..วา” ให้เด็กดูหลาย ๆ ครัง้ แล้วรอให้เด็กท�ำตาม จนเด็กสามารถ
เลียนแบบได้
ผ่าน : เด็กสามารถเลียนแบบการเล่นท�ำ 2. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่มีเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง
เสียงตามได้
เพลงเป็ด เป็นต้น

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย เขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเด็ก
ในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
2. ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมาคว้าของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะเบา ๆ
ที่หลังมือเด็ก หรือจับมือเด็กให้เอื้อมมาหยิบของเล่น ท�ำซ�้ำจนเด็ก
สามารถเอื้อมมือมาหยิบของเล่นได้เอง
3. อาจแขวนโมบายในระยะทีเ่ ด็กเอือ้ มถึง เพือ่ ให้เด็กสนใจคว้าหยิบ
ของเล่นทีใ่ ช้แทนได้ : อุปกรณ์ทมี่ สี แี ละเสียง เช่น กรุง๋ กริง๋ ท�ำด้วยพลาสติก/
ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถัว่ /ทราย พันให้แน่น

อยู่ข้างหลังเด็กเยื้องไปทางซ้ายหรือขวา
ห่างจากเด็กประมาณ 20 - 30 ซม. ใช้มือ
ป้องปากแล้วพูดคุยและเรียกเด็กหลาย ๆ
ครัง้ และท�ำซ�ำ้ โดยเยือ้ งไปอีกด้านตรงข้าม

1. ให้เด็กนั่งบนเบาะนอน
2. พยุงอยู่ด้านหลังระยะห่างตัวเด็ก 30 ซม. พูดคุยกับเด็กด้วยเสียง
ปกติ รอให้เด็กหันมาทางทิศของเสียง ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก (ขณะ
ฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน)
3. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กหันตามเสียงจนเด็กสามารถหัน
ผ่าน : เด็กหันตามเสียงเรียกหรือเสียง ตามเสียงได้เอง ถ้าเด็กยังไม่หนั ให้พดู เสียงดังขึน้ เมือ่ หันมองลดระดับ
พูดคุย
เสียงลงจนเสียงปกติ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

17

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

5-6

ข้อที่

20

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

สนใจฟังคนพูดและสามารถ นั่ ง หั น หน้ า เข้ า หาเด็ ก แล้ ว เรี ย กชื่ อ เด็ ก
มองไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบ เมื่อเด็กมองแล้วหยิบตุ๊กตาผ้าให้เด็กเห็น
ในระดับสายตาเด็ก กระตุ้นให้เด็กสนใจ
เล่นกับเด็ก (PS)
ตุ ๊ ก ตาผ้ า ด้ ว ยค� ำ พู ด ถ้ า เด็ ก ท� ำ ไม่ ไ ด้ ใ น
ครั้งแรก ให้ท�ำซ�้ำได้รวมไม่เกิน 3 ครั้ง
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. จัดเด็กนั่งหันหน้าเข้าหาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
2. เรียกชื่อและสบตา พูดคุยกับเด็กเมื่อเด็กมองสบตาแล้ว น�ำของ
เล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับของเล่น เช่น
“วันนี้แม่มีพี่ตุ๊กตามาเล่นกับหนู พี่ตุ๊กตามีผมสีน�้ำตาลใส่ชุดสีเขียว”

ผ่าน : เด็กสบตากับผู้ประเมิน และมองที่ ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ของเล่นใด ๆ ก็ได้ที่เด็กสนใจหรือคุ้นเคยที่มี
ตุ๊กตาผ้าได้นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 ในบ้าน เช่น ลูกบอล รถ หนังสือภาพ ตุ๊กตาอื่น ๆ
ใน 3 ครั้ง
7-8

21

ผ่าน

ไม่ผ่าน

นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวใช้มือ 1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง
1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง วางของเล่นไว้ที่พื้นทางด้านข้างเยื้องไป
เล่นได้อย่างอิสระ (sit stable) 2. วางกรุ ๋ ง กริ๋ ง ไว้ ด ้ า นข้ า งเยื้ อ งไปทาง ด้านหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
ด้านหลัง กระตุ้นให้เด็กสนใจหยิบกรุ๋งกริ๋ง 2. เรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่นเพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น
(GM)
ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้เลื่อนของเล่นใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วช่วยจับ
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง
แขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ท�ำอีกข้างสลับกันไป จนเด็ก
หยิบได้เอง
ผ่าน : เด็กสามารถนั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัว ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋งท�ำด้วย
หรือหมุนตัวไปหยิบกรุง๋ กริง๋ แล้วกลับมานัง่ พลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/
ตัวตรงอีก
ทราย พันให้แน่น

ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน

https://youtu.be/37Ntmiq91L4
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

7-8

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

22

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยืนเกาะ เครื่องเรือนสูงระดับ 1. วางกรุ๋งกริ๋งไว้บนเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ
หรือเก้าอี้
อกได้ (GM)
2. จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน
3. กระตุ้นให้เด็กสนใจที่กรุ๋งกริ๋ง
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

23

ผ่าน

ไม่ผ่าน

จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ จัดเด็กนั่งบนตัก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 1. อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดู
ผู้ใหญ่นาน 2 - 3 วินาที (FM) ผู้ดูแลเด็กเปิดหนังสือ ชี้ชวนและพูดกับ รูปภาพในหนังสือ
เด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ๆ
อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพ
2. หากเด็กยังไม่มอง ให้ประคองหน้าเด็กให้มองทีร่ ปู ภาพในหนังสือ

24

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ (RL) 1. ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ผูป้ ระเมินอยูห่ า่ ง เรียกชื่อเด็กด้วยน�้ำเสียงปกติบ่อย ๆ ในระยะห่างประมาณ 120 ซม.
จากเด็ก
ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กเป็นประจ�ำ ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้ว
2. ประมาณ 120 ซม. แล้วเรียกชื่อเด็ก ให้ประคองหน้าเด็กให้หันมามองจนเด็กสามารถท�ำได้เอง
ด้วยเสียงปกติ
ผ่าน : เด็กสามารถตอบสนองโดยหันมา
มองผู้ประเมิน

1. จัดเด็กให้ยืนเกาะพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก/เครื่องเรือน
2. จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปลี่ยนจับที่เข่า แล้วจึงจับมือเด็ก
เกาะที่เครื่องเรือน
3. เมือ่ เด็กเริม่ ท�ำได้ ให้เด็กยืนเกาะเครือ่ งเรือนเอง โดยไม่ใช้หน้าอก
พิง หรือท้าวแขนเพื่อพยุงตัว
ผ่าน : เด็กสามารถยืนเกาะเครื่องเรือน 4. คอยอยูใ่ กล้ ๆ เด็ก อาจเปิดเพลงแล้ว กระตุน้ ให้เต้นตามจังหวะเพลง
ได้เอง อย่างน้อย 10 วินาที โดยใช้แขนพยุง ของเล่นทีใ่ ช้แทนได้ : อุปกรณ์ทมี่ สี แี ละเสียง เช่น กรุง๋ กริง๋ ท�ำด้วยพลาสติก/
ตัวไว้และสามารถขยับขาได้
ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถัว่ /ทราย พันให้แน่น

ผ่าน : เด็กจ้องมองที่รูปภาพขณะที่พ่อแม่ หนังสือที่ใช้แทนได้ : หนังสือเด็กที่มีรูปภาพชัดเจน
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดด้วยเป็นเวลา
2 - 3 วินาที

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

7-8

ข้อที่

25

ผ่าน

ไม่ผ่าน
26

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

เลียนเสียงพูดคุย (EL)

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ถามพ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองหรื อ ผู ้ ดู แ ลเด็ ก พูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น
หรือสังเกตระหว่างประเมินว่าเด็กท�ำเสียง จา มา ปา ดา อู ตา หรือออกเสียงตามท�ำนองเพลง หรือร้องเพลง
เลียนเสียงพูดหรือไม่
เช่น เพลงจับปูด�ำ
ผ่ า น : เด็ ก เลี ย นเสี ย งที่ แ ตกต่ า งกั น
อย่างน้อย 2 เสียง เช่น จา มา ปา ดา อู ตา

เด็ก เล่นจ๊ะ เอ๋ ไ ด้ แ ละมองหา 1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน
หน้ า ของผู ้ เ ล่ น ได้ ถู ก ทิ ศ ทาง 2. ใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง
(PS)
3. โผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครั้งพร้อมกับ
พูด “จ๊ะเอ๋” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูด
อุปกรณ์ : ผ้าขนาด 30x30 ซม. ค�ำว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่าน
มีรูอยู่ตรงกลาง
รูผา้ ว่าเด็กจ้องมองด้านทีผ่ ปู้ ระเมินเคยโผล่
หน้าได้หรือไม่

1. เล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็กบ่อยๆ โดยใช้มือปิดหน้าหลังจากนั้นเปลี่ยน
เป็นใช้ผ้าปิดหน้าเล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็ก
2. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าผืนเล็ก ๆ
บังหน้าไว้ โผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้าด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับ
พูดว่า “จ๊ะเอ๋” หยุดรอจังหวะเพือ่ ให้เด็กหันมามองหรือยิม้ เล่นโต้ตอบ
ฝึกบ่อย ๆ จนกระทั่งเด็กสามารถยื่นโผล่หน้าร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้
3. ซ่อนของเล่นไว้ใต้ผนื ผ้าแล้วให้เด็กหาโดยเริม่ จากซ่อนไว้บางส่วน
แล้วค่อยซ่อนทั้งชิ้น เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและความจ�ำ

ผ่าน : เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่ สิ่งที่ใช้แทนได้ : ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว กระดาษ
หน้าออกไป หรือเด็กรูจ้ กั ซ่อนหน้าและเล่น วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความจ�ำ
จ๊ะเอ๋กับผู้ประเมิน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

9

ข้อที่

27

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน (GM) 1. จัดให้เด็กอยูใ่ นท่านอนหงายหรือนอนคว�ำ่ 1. จัดเด็กในท่านอนคว�่ำ จับเข่างอทั้ง 2 ข้าง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง
2. กระตุ้นให้เด็กลุกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอล ยันพื้น
อุ ป กรณ์ : สิ่ ง ที่ ก ระตุ ้ น ให้ กระตุ้น หรือ ตบมือ/ใช้ท่าทางเรียก
เด็กสนใจอยากลุกขึ้นนั่ง เช่น
ลูกบอล หรือ กรุ๋งกริ๋ง
ผ่าน : เด็กสามารถลุกขึ้นนั่งจากท่านอน
ได้เอง
2. กดทีส่ ะโพกเด็กทัง้ สองข้าง เพือ่ ให้เด็กยันตัวลุกขึน้ มาอยูใ่ นท่านัง่

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ท่ีมีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางบีบ
ของเล่นที่เขย่าแล้วมีเสียงดังคล้ายกรุ๋งกริ๋ง ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/
ทราย พันให้แน่น

ช่วงอายุ 9 เดือน

https://youtu.be/cabDO9uiTgE
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

9

ข้อที่

28

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่อง จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน พร้อมทั้งวาง 1. จัดเด็กให้ยืนเกาะเครื่องเรือน
ลูกบอล หรือกรุ๋งกริ๋งไว้ให้เด็กเล่น
เรือนสูงระดับอก (GM)
2. จับทีส่ ะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปลีย่ นจับทีเ่ ข่า แล้วจึงจับมือเด็กเกาะ
ที่เครื่องเรือน
อุ ป กรณ์ : สิ่ ง ที่ ก ระตุ ้ น ให้
เด็กสนใจอยากเกาะยืน เช่น
ลูกบอล หรือ กรุ๋งกริ๋ง
ผ่าน : เด็กสามารถยืนอยูไ่ ด้โดยใช้มอื เกาะ
ที่เครื่องเรือน ไม่ใช้หน้าอกพิง หรือแขน 3. เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้หน้าอก
ท้าวเพื่อพยุงตัว
พิง หรือแขนท้าวเพื่อพยุงตัว
4. อาจเปิดเพลงกระตุน้ ให้เด็กยืนได้นานหรือเต้นตามจังหวะแต่ตอ้ ง
คอยอยู่ใกล้ ๆ เพื่อระวังอันตราย
ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางบีบ
ของเล่นทีเ่ ขย่าแล้วมีเสียงดังคล้ายกรุง๋ กริง๋ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถัว่ /ทราย
พันให้แน่น

29

ผ่าน

ไม่ผ่าน

22

หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้ วางก้อนไม้ลงบนพื้นพร้อมกับบอกให้เด็ก
หยิบก้อนไม้
มือละชิ้น (FM)
หมายเหตุ : หากเด็กไม่หยิบสามารถกระตุ้น
อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม ให้เด็กสนใจโดยการเคาะก้อนไม้
ลูกบาศก์ 2 ก้อน
ผ่าน : เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ทงั้ สองก้อน
ขึ้นพร้อมกัน หรือทีละก้อนก็ได้ และถือ
ก้อนไม้ไว้ในมือข้างละ 1 ก้อน ทั้งสองข้าง

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

1. น�ำวัตถุสีสดใสขนาดประมาณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน
(ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น)
2. เคาะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กหยิบ
3. ถ้าเด็กไม่หยิบ ช่วยจับมือเด็กให้หยิบ
วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ หรือวัสดุที่ปลอดภัยมีขนาดพอดีมือเด็ก
ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เช่น ลูกปิงปอง มะนาวผลเล็ก

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

9

ข้อที่

30

ผ่าน

ไม่ผ่าน

31

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ 1. วางวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้นบนพื้น โดยให้อยู่
หยิบของขึ้นจากพื้น (FM)
ในระยะที่เด็กเอื้อมมือไปหยิบได้ง่าย
2. บอกเด็กให้หยิบวัตถุ หรือแสดงให้เด็ก
อุปกรณ์ : วัตถุชิ้นเล็ก ขนาด ดูก่อน
2 ซม.
ผ่าน : เด็กหยิบวัตถุขึ้นจากพื้นได้โดยใช้
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ (ไม่ใช่หยิบขึ้น
ด้วยฝ่ามือ)

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. น� ำ วั ต ถุ สี ส ดใส เช่ น ก้ อ นไม้ เชื อ ก หรื อ อาหารชิ้ น เล็ ก ๆ
เช่น แตงกวา ขนมปัง วางตรงหน้าเด็ก
2. หยิบของให้เด็กดู แล้วกระตุ้นให้เด็กหยิบ
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็ก ให้หยิบสิ่งของหรืออาหาร
ชิ้นเล็ก ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�ำได้เอง
4. ควรระวั ง ไม่ ใ ห้ เด็ กเล่ น หรื อ หยิ บ ของที่ เป็ น อั น ตรายเข้ า ปาก
เช่น กระดุม เหรียญ เม็ดยา เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ เป็นต้น
ของทีใ่ ช้แทนได้ : ของกินชิน้ เล็ก ทีอ่ อ่ นนุม่ ละลายได้ในปากไม่สำ� ลัก
เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

ท� ำ ตามค� ำ สั่ ง ง่ า ย ๆ เมื่ อ ใช้ สบตาเด็ก แล้วบอกให้เด็กโบกมือหรือ 1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�ำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับท�ำ
ท่าทางประกอบ (RL)
ตบมือ โดยใช้ทา่ ทางประกอบ เช่น โบกมือ ท่าทางประกอบ ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กท�ำได้
2. ถ้าเด็กไม่ท�ำ ให้จับมือท�ำและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงโดย
ผ่าน : เด็กสามารถท�ำท่าทางตามค�ำสั่ง เปลีย่ นเป็นจับข้อมือ จากนัน้ เปลีย่ นเป็นแตะข้อศอก เมือ่ เริม่ ตบมือเอง
ง่าย ๆ ที่มีท่าทางประกอบ เช่น โบกมือ ได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง เป็นบอกให้ท�ำอย่างเดียว
บ๊ายบาย ตบมือ หรือยกมือสาธุ แม้ยัง 3. เล่นท�ำท่าทางประกอบเพลง ฝึกการเคลือ่ นไหวของนิว้ มือตามเพลง
ไม่สมบูรณ์
เช่น “แมงมุม” “นิ้ว...อยู่ไหน”
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและพัฒนาความจ�ำ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

ข้อที่

9

32

ผ่าน

ไม่ผ่าน

24

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการ สั ง เกต หรื อ ถามว่ า เด็ ก ปฏิ เ สธสิ่ ง ของ 1. เมื่อคนแปลกหน้ายื่นของให้ หรือขออุ้ม ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ
แสดงท่าทาง (EL)
อาหาร หรื อ การช่ ว ยเหลื อ จากพ่ อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก ส่ายหน้า พร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่
เพื่อให้เด็กรู้จักปฏิเสธ โดยการแสดงท่าทาง
2. เมื่อเด็กรับประทานอาหารหรือขนมอิ่มแล้ว ถามเด็กว่า “กินอีก
ผ่าน : เด็กสามารถใช้ท่าทางเดิมในการ ไหม” แล้วส่ายศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ไม่กิน” ให้เด็กเลียนแบบตาม
ปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้า ใช้มือผลักออกไป ท�ำเช่นนี้กับสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น
หันหน้าหนี
วัตถุประสงค์ : เพื่อรู้จักแยกแยะและสื่อความต้องการของตนได้

33

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เลียนเสียงค�ำพูดที่คุ้นเคยได้ ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือ เปล่งเสียงที่เด็กเคยท�ำได้แล้ว เช่น ป๊ะ จ๊ะ จ๋า รอให้เด็กเลียนเสียง
อย่างน้อย 1 เสียง (EL)
สังเกตระหว่างประเมินว่าเด็กท�ำเสียงเลียน ตามจากนั้นเปล่งเสียงที่แตกต่างจากเดิมให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น
เสียงพูดได้หรือไม่
“แม่” “ไป” “หม�่ำ” “ป(ล)า ”
ผ่าน : เด็กเลียนเสียงค�ำพูดที่คุ้นเคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง เช่น “แม่” “ไป” “หม�ำ่ ”
“ป(ล)า ” แต่เด็กอาจจะออกเสียงยังไม่ชดั

34

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 1. วางอาหารทีเ่ ด็กชอบและหยิบง่ายขนาด 1 ค�ำ เช่น ขนมปังกรอบ
ว่าเด็กใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้หรือไม่
ตรงหน้าเด็ก
2. จับมือเด็กหยิบอาหารใส่ปาก แล้วปล่อยให้เด็กท�ำเองฝึกบ่อย ๆ
ผ่าน : เด็กสามารถใช้นิ้วมือหยิบอาหาร จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง
กินได้

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

10 - 12
(10 เดือน
- 1 ปี)

ช่วงอายุ 10 -12 เดือน

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

พยุงล�ำตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปลี่ยนมาจับ
ข้อมือเด็ก แล้วค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง

35

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยืนนาน 2 วินาที (GM)

36

ผ่าน

ไม่ผ่าน

จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก 1. วางวัตถุชิ้นเล็กๆ ตรงหน้าเด็ก 1 ชิ้น
2. กระตุ้นความสนใจของเด็กไปที่วัตถุ
(FM)
ชิน้ เล็ก แล้วบอกให้เด็กหยิบ หรืออาจหยิบ
อุ ป กรณ์ : วั ต ถุ ข นาดเล็ ก ให้เด็กดู สังเกตการหยิบของเด็ก
ขนาด 1 ซม.

37

ผ่าน

ไม่ผ่าน

โบกมือหรือตบมือตามค�ำสั่ง สบตาเด็กแล้วบอกให้เด็กโบกมือ หรือ 1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�ำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับท�ำ
(RL)
ตบมือโดยห้ามใช้ท่าทางประกอบ
ท่าทางประกอบ
2. ถ้าเด็กไม่ท�ำ ให้จับมือท�ำและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลง
ผ่าน : เด็กสามารถท�ำตามค�ำสั่ง แม้ไม่ถูก โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก เมื่อเริ่ม
ต้องแต่พยายามยกแขนและเคลือ่ นไหวมือ ตบมื อ เองได้ แ ล้ ว ลดการช่ ว ยเหลื อ ลงเป็ น บอกหรื อ บอกให้ ท� ำ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง
อย่างเดียว

ผ่าน : เด็กสามารถยืนได้เอง โดยไม่ต้อง
ช่วยพยุงได้นาน อย่างน้อย 2 วินาที

1. แบ่งขนมหรืออาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ซม. ไว้ในจาน
แล้วหยิบอาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กท�ำตาม
2. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบนิ้วกลาง นิ้วนางและ
นิ้วก้อยเข้าหาฝ่ามือ เพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุ
3. เล่นกิจกรรมทีเ่ ด็กต้องใช้นวิ้ หัวแม่มอื และนิว้ ชีแ้ ตะกันเป็นจังหวะ
ผ่าน : เด็กสามารถจีบนิว้ โดยใช้นวิ้ หัวแม่มอื หรือเล่นร้องเพลงแมงมุมขยุ้มหลังคาประกอบท่าทางจีบนิ้ว
และนิ้วชี้หยิบวัตถุชิ้นเล็กขึ้นมาได้ 1 ใน ของทีใ่ ช้แทนได้ : ของกินชิน้ เล็ก ทีอ่ อ่ นนุม่ ละลายได้ในปากไม่สำ� ลัก
3 ครั้ง
เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

https://youtu.be/no2szvhRR9w

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

25

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

10 - 12
(10 เดือน
- 1 ปี)

13 - 15
(1 ปี 1 เดือน
1 ปี 3 เดือน)

26

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

38

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แสดงความต้องการ โดยท�ำ ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า
ท่าทาง หรือเปล่งเสียง (EL) เมื่อเด็กต้องการสิ่งต่าง ๆ เด็กท�ำอย่างไร
ผ่าน : เด็กแสดงความต้องการด้วยการ
ท�ำท่าทาง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ หรือ
เปล่งเสียง

39

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้ (PS)
อุปกรณ์ : ของเล่น 4 ชนิด ได้แก่
หวี/ช้อน/แก้วน�้ำ/แปรงสีฟัน

40

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยืนอยูต่ ามล�ำพังได้นานอย่างน้อย จัดเด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง
พยุงตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กยืนได้แล้วให้เปลี่ยนมาจับข้อมือเด็กแล้ว
10 วินาที (GM)
ค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง และค่อย ๆ เพิ่มเวลาขึ้นจนเด็กยืน
ผ่าน :  เด็กสามารถยืน โดยไม่ตอ้ งช่วยพยุง ได้เอง นาน 10 วินาที
ได้นาน อย่างน้อย 10 วินาที

น�ำของเล่น หรืออาหารที่เด็กชอบ 2 - 3 อย่าง วางไว้ด้านหน้าเด็ก
ถามเด็กว่า “หนูเอาอันไหน” หรือถามว่า “หนูเอาไหม” รอให้เด็ก
แสดงความต้องการ เช่น ชี้ แล้วจึงจะให้ของ ท�ำเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเด็ก
ต้องการของเล่นหรืออาหาร

1. ยื่นของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็กครั้งละ ฝึกในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เช่น การหวีผม การแปรงฟัน การป้อนอาหารเด็ก
1 ชิ้น จนครบ 4 ชนิด
โดยท�ำให้เด็กดู และกระตุ้นให้เด็กท�ำตาม
2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทัง้ 4 ชนิดว่าตรง
ตามประโยชน์หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ผ่าน : เด็กเล่นสิ่งของตามประโยชน์ได้ถูก
ต้องอย่างน้อย 1 ใน 4 ชิ้น เช่น เล่นหวีผม
ป้อนอาหาร ดื่มน�้ำ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

13 - 15
(1 ปี 1 เดือน
1 ปี 3 เดือน)

ข้อที่

41

ผ่าน

ไม่ผ่าน

42

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

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

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. แสดงวิธีการขีดเขียนบนกระดาษด้วย 1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้
ดินสอให้เด็กดู
ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิก ได้)
2. ส่งดินสอให้เด็ก และพูดว่า “ลองวาดซิ” 2. ให้เด็กลองท�ำเอง ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอ
ขีดเขียนเป็นเส้น ๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถท�ำได้เอง
ผ่าน : เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใด ๆ
ก็ได้บนกระดาษ

เลือกวัตถุตามค�ำสั่งได้ถูกต้อง วางวัตถุ 2 ชนิด ไว้ตรงหน้าเด็ก แล้ว
ถามว่า “...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 2 ชนิด
2 ชนิด (RL)
แล้วจึงสลับต�ำแหน่งที่วางวัตถุ ให้โอกาส
อุปกรณ์ : ชุดทดสอบการเลือก ประเมิน 3 ครั้ง
สิ่งของ เช่น บอล ตุ๊กตาผ้า
ผ่ า น : เด็ ก สามารถชี้ ห รื อ หยิ บ วั ต ถุ ไ ด้
ถ้วย รถ
ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง

1. เตรียมวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด นั่งตรงหน้าเด็ก เรียกชื่อเด็ก
ให้เด็กมองหน้า แล้วจึงให้เด็กดูของเล่น พร้อมกับบอกชือ่ วัตถุทลี ะชิน้
2. เก็บวัตถุให้พน้ สายตาเด็ก สักครูห่ ยิบวัตถุทงั้ 2 ชิน้ ให้ดู แล้วบอก
ชื่อของ หลังจากนั้นบอกชื่อวัตถุทีละชิ้น แล้วให้เด็กชี้ ถ้าชี้ได้ถูกต้อง
ให้พูดชมเชย ถ้าไม่ท�ำให้จับมือเด็กชี้ พร้อมกับเลื่อนของไปใกล้และ
ย�้ำชื่อของแต่ละชิ้น
3. ถ้าเด็กชี้ไม่ถูกต้อง ให้หยิบของชิ้นนั้นออก และเลื่อนของชิ้นที่
ถูกต้อง ไปใกล้ ถ้าเด็กหยิบของนั้นให้ชมเชย
4. เมื่อเด็กท�ำได้ 4 ใน 5 ครั้ง ให้เปลี่ยนของเล่นคู่ต่อไป
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

ช่วงอายุ 13 -15 เดือน

https://youtu.be/YdE_zFi8v30
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

13 - 15
(1 ปี 1 เดือน
1 ปี 3 เดือน)

16 - 17
(1 ปี 4 เดือน
1 ปี 5 เดือน)

28

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ถามผู้ปกครองว่า “เด็กพูดเป็นค�ำอะไร
ได้บ้าง” หรือสังเกตเด็ก
ผ่าน : เด็กสามารถพูดค�ำพยางค์เดียว
(ค�ำโดด) ได้อย่างน้อย 2 ค�ำ ถึงแม้จะยัง
ไม่ชัด
หมายเหตุ ต้องไม่ใช่ชื่อคนหรือชื่อสัตว์
เลี้ยงในบ้าน

1. สอนให้เด็กพูดค�ำสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น ในเวลารับประทาน
อาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “หม�่ำ” ให้เด็กพูดตาม “หม�่ำ”
2. เมื่อแต่งตัวเสร็จ ให้พูด “ไป” ให้เด็กพูดตาม “ไป” ก่อน แล้วพา
เดินออกจากห้อง
3. เมื่อเปิดหนังสือนิทานให้พูดค�ำว่า “อ่าน” หรือ “ดู” ให้เด็ก
พูดตาม แล้วแสดงให้เด็กเข้าใจโดยอ่านหรือดู

44

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เลียนแบบท่าทางการท�ำงาน ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า
บ้าน (PS)
เด็กเคยเล่นเลียนแบบการท�ำงานบ้านบ้าง
หรือไม่ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดโต๊ะ
ผ่าน : เด็กเลียนแบบท่าทางการท�ำงานบ้าน
ได้อย่างน้อย 1 อย่าง

ขณะท�ำงานบ้าน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็ก และกระตุ้นให้เด็ก
มีสว่ นร่วมในการท�ำงานบ้าน เช่น เช็ดโต๊ะ กวาดบ้าน ถูบา้ น เก็บเสือ้ ผ้า
เป็นต้น โดยท�ำงานให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง หากเด็กท�ำได้ควรจะชมเชย
เพื่อให้เด็กอยากจะท�ำได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ : ฝึกความรับผิดชอบ

45

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เดินลากของเล่น หรือสิ่งของ 1. เดินลากของเล่นให้เด็กดู
ได้ (GM)
2. ส่งเชือกลากของเล่นให้เด็ก และบอกให้
เด็กเดินลากของเล่นไปเอง
อุ ป กรณ์ : กล่ อ งพลาสติ ก
ผูกเชือก
ผ่าน : เด็กเดินลากรถของเล่นหรือสิ่งของ
ได้ไกล 2 เมตร โดยอาจเดินไปข้างหน้าหรือ
เดินถอยหลังก็ได้ พร้อมกับลากของเล่นไป
โดยของเล่นอาจคว�่ำได้

1. จับมือเด็กให้ลากของเล่นเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
2. กระตุ้นให้เด็กเดินเองต่อไป โดยท�ำหลาย ๆ ครั้ง จนเด็กสามารถ
เดินลากของเล่นไปได้เอง

ข้อที่

ทักษะ

43

ผ่าน

ไม่ผ่าน

พูดค�ำพยางค์เดียว (ค�ำโดด)
ได้ 2 ค�ำ (EL)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

วัสดุที่ใช้แทนได้ : สิ่งของในบ้านที่สามารถลากได้ เช่น ตะกร้า
รถของเล่น กล่องต่าง ๆ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

16 - 17
(1 ปี 4 เดือน
1 ปี 5 เดือน)

ช่วงอายุ 16 - 17 เดือน

https://youtu.be/OetHyVaPc9Y

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ส่งกระดาษและดินสอให้เด็ก
2. บอกเด็ก “หนูลองวาดรูปซิคะ”
(โดยไม่สาธิตให้เด็กดู)
ผ่าน : เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใด ๆ
บนกระดาษได้เอง
หมายเหตุ : ถ้าเด็กเพียงแต่เขียนจุด ๆ หรือ
กระแทก ดินสอกับกระดาษให้ถือว่าไม่ผ่าน

1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้
ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิกได้)
2. ให้เด็กลองท�ำเอง ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอ
ขีดเขียนเป็นเส้น ๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถท�ำได้เอง

46

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

47

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท�ำตามค�ำสั่งง่าย ๆ โดยไม่มี 1. วางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก
ท่าทางประกอบ (RL)
2. มองหน้าเด็กแล้วบอกเด็ก เช่น “กอด
อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น ตุก๊ ตาซิ” “ขว้างลูกบอลซิ” “ส่งรถให้ครูซ”ิ
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

48

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง (EL)
ชี้ ไ ปที่ ข องเล่ น ที่ เ ด็ ก คุ ้ น เคยแล้ ว ถามว่ า
อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น “นีอ่ ะไร”
ตุ๊กตาผ้า บอล รถ
ผ่าน : เด็กสามารถตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง
หรือออกเสียงได้ใกล้เคียง เช่น ตุก๊ ตา – ตา
ได้ 1 ชนิด

1. ฝึกเด็ก ขณะที่เด็กก�ำลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่
2. บอกเด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ให้จับมือเด็กหยิบของแล้วส่งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็ก พร้อมพูดว่า “ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเริ่มท�ำได้ให้ออก
ค�ำสั่งเพียงอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นค�ำสั่งอื่น ๆ เพิ่ม
ผ่าน : เด็กสามารถแสดงกริยากับสิ่งของ 4. กระตุ้นให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ของเล่น ขนม หรือสิ่งของอื่น ๆ
ได้อย่างน้อย 1 ค�ำสัง่ โดยผูป้ ระเมินไม่ตอ้ ง ให้คนรอบข้าง เมื่อเด็กท�ำได้ให้ชมเชย
แสดงท่าทางประกอบ
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
1. ให้ใช้สงิ่ ของหรือของเล่นทีเ่ ด็กคุน้ เคยและรูจ้ กั ชือ่ เช่น ตุก๊ ตา บอล
2. หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นี่อะไร” รอให้เด็กตอบ ถ้าไม่ตอบ
ให้บอกเด็ก และให้เด็กพูดตามแล้วถามซ�้ำให้เด็กตอบเอง
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

16 - 17
(1 ปี 4 เดือน
1 ปี 5 เดือน)

30

ข้อที่

49

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

เล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่ ยื่ น ของเล่ น ทั้ ง หมดให้ เ ด็ ก และสั ง เกต 1. เล่นสมมติกบั เด็ก เช่น แปรงฟันให้ตกุ๊ ตา เล่นป้อนอาหารให้ตกุ๊ ตา
ได้มากขึ้นด้วยความสัมพันธ์ ลักษณะการเล่นของเด็ก
หวีผมให้ตุ๊กตา
ของ 2 สิ่งขึ้นไป (PS)
2. ถ้าเด็กยังท�ำไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�ำตามจนเด็กเล่นได้เอง
อุปกรณ์ :
1. ตุ๊กตาผ้า 2. หวี
3. ถ้วย
4. ช้อนเล็ก
5. แปรงฟัน

ผ่าน : เด็กสามารถเล่นการใช้สิ่งของตาม วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
หน้าที่ เช่น ใช้ช้อนตักในถ้วย หรือใช้หวี
หวีผมให้ตุ๊กตา โดยเด็กเล่นได้อย่างน้อย
3 ชนิด

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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อายุ
(เดือน)

18
(1 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

50

ผ่าน

ไม่ผ่าน

51

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิ่ ง เล่ น กั บ เด็ ก หรื อ อาจกลิ้ ง ลู ก บอล 1 จับมือเด็กวิง่ เล่น หรือร่วมวิง่ กับเด็กคนอืน่ ๆ เพือ่ ให้เด็กสนุกสนาน
แล้วกระตุ้นให้เด็กวิ่งตามลูกบอล
2. ลดการช่วยเหลือลง เมื่อเด็กมั่นใจและเริ่มวิ่งได้ดีขึ้นจนเด็ก
อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน
สามารถวิ่งได้เอง
ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร
ผ่าน : เด็กวิ่งได้อย่างมั่นคงโดยไม่ล้ม และ ของเล่นที่ใช้แทนได้ : วัสดุมาท�ำเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟาง
ไม่ใช่การเดินเร็ว
ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว
วิ่งได้ (GM)

เดิ น ถื อ ลู ก บอลไปได้ ไ กล 1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ
3 เมตร (GM)
ผู้ดูแลเด็กยืนหันหน้าเข้าหากันระยะห่าง
3 เมตร
อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน 2. ส่งลูกบอลให้เด็กถือ และบอกให้เด็ก
ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร เดินไปหาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถือของมือเดียว
2. เมื่อเด็กท�ำได้แล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก วางตะกร้า
ไว้ในระยะห่าง 3 เมตร แล้วถือของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือ
และเดินเอาของไปใส่ตะกร้าให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตาม
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ให้ขยับตะกร้าให้ใกล้ขึ้น และจับมือเด็กถือของ
ช่วยพยุงหากเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี
4. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดีและถือของได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะทาง
จนถึง 3 เมตร
ผ่าน : เด็กสามารถเดินถือลูกบอล ไปได้ไกล ของที่ใช้แทนได้ : วัสดุในบ้าน เช่น ตุ๊กตา หมอน
3 เมตร โดยไม่ล้ม และไม่เสียการทรงตัว วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง

ช่วงอายุ 18 เดือน

https://youtu.be/XhDj_ec8LQQ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

18
(1 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

52

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เปิ ด หน้ า หนั ง สื อ ที่ ท� ำ ด้ ว ย
กระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง
(FM)
อุ ป กรณ์ : หนั ง สื อ รู ป ภาพ
ท�ำด้วยกระดาษแข็ง

53

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วางหนังสือไว้ตรงหน้าเด็ก แสดงวิธีการ 1. เปิดหน้าหนังสือทีละหน้าแล้วชี้ให้เด็กดูรูปภาพและปิดหนังสือ
เปิ ด หนั ง สื อ ให้ เ ด็ ก ดู และบอกให้ เ ด็ ก 2. บอกให้เด็กท�ำตาม
ท�ำตาม
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กพลิกหน้าหนังสือทีละหน้า
4. เล่านิทานประกอบรูปภาพ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก
ผ่าน : เด็กสามารถแยกหน้าและพลิกหน้า
หนังสือได้ทีละแผ่นด้วยตนเองอย่างน้อย หนังสือทีใ่ ช้แทนได้ : หนังสือเด็กทีท่ ำ� ด้วยพลาสติก ผ้า หรือกระดาษ
1 แผ่น
หนา ๆ

1. วางก้อนไม้ 4 ก้อน ตรงหน้าเด็ก
2. ต่ อ ก้ อ นไม้ 2 ชั้ น ให้ เ ด็ ก ดู แ ล้ ว รื้ อ
อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม แบบออก
ลูกบาศก์ 4 ก้อน
3. กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้เองให้โอกาส
ประเมิน 3 ครั้ง
ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น (FM)

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้กล่องสบู่ วางต่อกัน
ในแนวตั้งให้เด็กดู
2. กระตุ้นให้เด็กท�ำตาม
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง
ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1
4. ท�ำซ�้ำหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง
หากเด็กท�ำได้แล้วให้ชมเชย หากเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็น
ผ่าน : เด็กสามารถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้ม ต่อมากกว่า 2 ชั้น
2 ใน 3 ครั้ง
วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจ มีความพยายามท�ำตามแบบจนส�ำเร็จ
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อายุ
(เดือน)

18
(1 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

54

เลือกวัตถุตามค�ำสั่งได้ถูกต้อง
3 ชนิด (RL)
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า บอล รถ


ผ่าน

ไม่ผ่าน

55

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

วางวัตถุ 3 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็กแล้วถามว่า 1. เตรียมของเล่นหรือวัตถุทเี่ ด็กคุน้ เคย 2 ชนิด และบอกให้เด็กรูจ้ กั
“…อยูไ่ หน” จนครบทัง้ 3 ชนิด แล้วจึงสลับ ชื่อวัตถุทีละชนิด
ต�ำแหน่งที่วางวัตถุ ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง 2. ถามเด็ก “…อยูไ่ หน” โดยให้เด็กชีห้ รือหยิบ ถ้าเด็กเลือกไม่ถกู ต้อง
ให้เลื่อนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กชี้หรือหยิบ
3. เมื่อเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็ก
ผ่ า น : เด็ ก สามารถชี้ ห รื อ หยิ บ วั ต ถุ ไ ด้ คุ้นเคย เป็น 3 ชนิด และถามเช่นเดิมจนเด็กชี้หรือหยิบได้ถูกต้อง
ถูกต้องทั้ง 3 ชนิด อย่างน้อย 2 ครั้ง
ทั้ง 3 ชนิด
4. เพิ่มวัตถุชนิดอื่นที่เด็กสนใจชี้ให้เด็กดู แล้วพูดให้เด็กชี้ เพื่อเพิ่ม
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ มี ข ้ อ
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก
ขัดข้องทางสังคมและวัฒนธรรม
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น
ให้ ใช้ ถ ้ ว ยหรื อ หนั ง สื อ ที่ เ ป็ น
แก้วน�้ำ ถ้วย ช้อน แปรง หวี ตุ๊กตาจากวัสดุอื่น หรือของเล่น
ชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจ�ำ
ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน (RL)

1. ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ก่ อ นว่ า เด็ ก รู ้ จั ก อวั ย วะของร่ า งกาย
ส่วนไหนบ้าง
2. ถามเด็ ก ว่ า “…อยู ่ ไ หน” โดยถาม
เหมือนเดิม 3 ครั้ง

1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก
ให้เด็กดู
2. หลังจากนัน้ ชีช้ วนให้เด็กท�ำตาม โดยชีอ้ วัยวะของตัวเองทีละส่วน
3. ถ้าเด็กชีไ้ ม่ได้ให้จบั มือเด็กชีใ้ ห้ถกู ต้อง และลดการช่วยเหลือลงจน
เด็ กสามารถชี้ ไ ด้ เอง โดยอาจใช้ เพลงเข้ า มาประกอบในการท� ำ
กิจกรรม
ผ่าน : เด็กสามารถชี้อวัยวะ ได้ถูกต้อง 4. ถ้าเด็กรูจ้ กั อวัยวะด้วยภาษาหลัก (Mother Tongue Language)
2 ใน 3 ครั้ง
คล่องแล้ว อาจเสริมด้วยภาษาที่ 2 เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจ�ำ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)
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(1 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

56

ผ่าน

ไม่ผ่าน

57

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

พู ด เลี ย นค� ำ ที่ เ ด่ น หรื อ ค� ำ พูดคุยกับเด็กเป็นประโยคหรือวลีส้ัน ๆ 1. พูดกับเด็กก่อนแล้วค่อยท�ำกริยานัน้ ให้เด็กดู เช่น เมือ่ แต่งตัวเสร็จ
สุดท้ายของค�ำพูด (EL)
ไม่เกิน 3 ค�ำ แล้วสังเกตการโต้ตอบของเด็ก พูดว่า “ไปกินข้าว” แล้วออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ให้เด็กฟัง
แล้วจึงพาไป
2. สอนให้เด็กพูดตามความจริง เช่น
- ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ความร่วมมือดี ให้ชมเชยว่า
ผ่าน : เด็กเลียนค�ำพูดที่เด่น หรือค�ำสุดท้าย “หนูเป็นเด็กดี” เพื่อให้เด็กเลียนค�ำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้
ของค� ำ พู ด เช่ น “หนู เ ป็ น เด็ ก ดี ”
- เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” รอให้เด็กออกเสียง
เด็กเลียนค�ำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้
“กิน” หรือ “ข้าว” ก่อนแล้วจึงพาไป
3. ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพูดตาม ให้ซำ�้ ค�ำเด่นหรือค�ำสุดท้ายนัน้ จนเด็ก
สามารถเลียนค�ำพูดสุดท้ายนั้นได้
4. เมือ่ เด็กพูดได้แล้ว ให้ความสนใจและพูดโต้ตอบกับเด็กโดยเปลีย่ น
ใช้ค�ำอื่น ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ
พูดเป็นค�ำๆ ได้ 4 ค�ำ เรียกชื่อ ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า
สิ่งของหรือทักทาย (ต้องเป็น เด็ ก พู ด เป็ น ค� ำ ๆ หรื อ รู ้ จั ก ชื่ อ สิ่ ง ของ
ค�ำอื่นที่ไม่ใช่ค�ำว่าพ่อแม่ ชื่อ อะไรบ้าง
ของคนคุ ้ น เคย หรื อ ชื่ อ ของ
สัตว์เลี้ยงในบ้าน) (EL)

สอนให้เด็กพูดค�ำสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น
- เมื่อพบหน้าผู้ใหญ่ให้พูดทักทายค�ำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” หรือใช้
ค�ำที่ทักทายในท้องถิ่น เช่น ธุจ้า ทุกครั้ง
- ขณะรับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “ข้าว” ให้
เด็กพูดตาม “ข้าว”
- ขณะก�ำลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดค�ำต่าง ๆ ตามรูปภาพ เช่น
ผ่าน : เด็กพูดได้อย่างน้อย 4 ค�ำ เช่น “ปลา” “โต๊ะ” “แมว”
ทักทาย - สวัสดี และเรียกชื่อสิ่งของต่าง ๆ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กสื่อภาษาและเป็นการฝึกความจ�ำ
เช่น โต๊ะ แมว

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

18
(1 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

58

ผ่าน

ไม่ผ่าน
59

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

สนใจและมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ ชี้ สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ไ กลประมาณ 3 เมตร เช่ น ชีส้ งิ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ให้เด็กมองตาม หากเด็กยังไม่มองให้ประคองหน้าเด็ก
ชี้ ที่ อ ยู ่ ไ กลออกไปประมาณ หลอดไฟ นาฬิ ก า แล้ ว พู ด ชื่ อ สิ่ ง ของ ให้หันมองตาม แล้วค่อยชี้ของที่อยู่ไกลออกไป จนถึง 3 เมตร
เช่น “โน่นหลอดไฟ” “โน่นนาฬิกา” แล้ว
3 เมตร (PS)
สังเกตว่าเด็กมองตามได้หรือไม่
ผ่าน : เด็กหันมาสนใจและมองตาม เมื่อชี้ หมายเหตุ : ของควรจะเป็นของชิ้นใหญ่และมีสีสดใส
สิ่งที่อยู่ไกลออกไป อย่างน้อย 3 เมตร
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมตนเองให้สนใจร่วมกับผู้อื่น
ดื่มน�้ำจากถ้วยโดยไม่หก (PS) ส่งถ้วยทีม่ นี ำ�้ 1/4 ของถ้วยให้เด็กแล้วบอก
เด็กให้ดื่มน�้ำ สังเกตการดื่มของเด็ก หรือ
อุปกรณ์ : ถ้วยฝึกดื่มมีหูใส่น�้ำ ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า
1/4 ถ้วย
“เด็กสามารถยกถ้วยหรือขันน�ำ้ ขึน้ ดืม่ โดย
ไม่หกได้หรือไม่”

1. ประคองมือเด็กให้ยกถ้วยน�้ำขึ้นดื่ม ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือ
จนเด็กสามารถถือถ้วยน�้ำยกขึ้นดื่มโดยไม่หก
2. ฝึกเด็กดื่มนมและน�้ำจากถ้วย (เลิกใช้ขวดนม)

ของที่ใช้แทนได้ : ขันน�้ำ
วัตถุประสงค์ : เด็กสามารถพัฒนาการดูดเป็นดื่มโดยยกถ้วยขึ้นดื่ม
ผ่าน : เด็กยกถ้วยหรือขันน�ำ้ ขึน้ ดืม่ โดยไม่หก ด้วยการเม้มริมฝีปากที่ขอบถ้วยในการดื่มน�้ำจากถ้วยทีละน้อย
(โดยไม่ใช่การดูดจากหลอดดูด)
โดยไม่หก

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

19 - 24
(1 ปี 7 เดือน
- 2 ปี)

ข้อที่

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

60

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้ (GM) 1. เตะลูกบอลให้เด็กดู
2. วางลู ก บอลไว้ ต รงหน้ า ห่ า งจากเด็ ก
อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน ประมาณ 15 ซม. และบอกให้เด็กเตะ
ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร ลูกบอล

61

1. วางก้อนไม้ 8 ก้อนไว้บนโต๊ะ
ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น (FM)
อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม 2. ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง 4 ชั้น ให้เด็กดู
แล้วรือ้ แบบออก
ลูกบาศก์ 8 ก้อน
3. ยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 4 ก้อน และกระตุ้น
ให้เด็กต่อก้อนไม้เอง ให้โอกาสประเมิน
3 ครั้ง


ผ่าน

ไม่ผ่าน

ช่วงอายุ 19 - 24 เดือน

ทักษะ

1. ชวนเด็กเล่นเตะลูกบอล โดยเตะให้เด็กดู
2. ชวนให้เด็กท�ำตามโดยช่วยจับมือเด็กไว้ขา้ งหนึง่ บอกให้เด็กยกขา
เหวี่ยงเตะลูกบอล
3. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดี กระตุ้นให้เด็กเตะลูกบอลเอง
4. ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กสามารถท�ำได้เอง
ผ่าน : เด็กสามารถยกขาเตะลูกบอลได้ ของเล่นที่ใช้แทนได้ : วัสดุมาท�ำเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟาง
(ไม่ใช่เขี่ยบอล) โดยไม่เสียการทรงตัวและ ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว
ท�ำได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ใช้วัตถุท่ีเป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น
ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กท�ำตาม
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง
ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 4 ชั้น
4. ให้เด็กท�ำซ�้ำหลายครั้งและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง หากเด็กท�ำได้แล้วให้
ชมเชย
5. หากเด็กต่อได้ 4 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 4 ชั้น
วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
ผ่าน : เด็กสามารถต่อก้อนไม้เป็นหอสูง วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจ มีความพยายามท�ำตามแบบจนส�ำเร็จ
จ�ำนวน 4 ก้อน โดยไม่ล้ม ได้อย่างน้อย
1 ใน 3 ครั้ง

https://youtu.be/xJd47qOBbEk
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วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

19 - 24
(1 ปี 7 เดือน
- 2 ปี)

ข้อที่

ทักษะ
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เลือกวัตถุตามค�ำสั่ง (ตัวเลือก
4 ชนิด) (RL)
อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก ตุก๊ ตาผ้า
บอล รถ ถ้วย


ผ่าน

ไม่ผ่าน

63

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. วางของเล่นทั้ง 4 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็ก
ในระยะที่เด็กหยิบถึง
2. ถามเด็กทีละชนิดว่า “อันไหนตุ๊กตา”
“อันไหนบอล” “อันไหนรถ” “อันไหน
ถ้ ว ย” ถ้ า เด็ ก หยิ บ ของเล่ น ออกมา
ให้ผู้ประเมินน�ำของเล่นกลับไปวางที่เดิม
แล้วจึงถามชนิดต่อไป จนครบ 4 ชนิด

1. วางของเล่นที่เด็กคุ้นเคย 2 ชิ้น กระตุ้นให้เด็กมอง แล้วบอกชื่อ
ของเล่นทีละชิ้น
2. บอกให้เด็กหยิบของเล่นทีละชิ้น ถ้าเด็กหยิบไม่ถูกให้จับมือเด็ก
หยิบพร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้นซ�้ำ
3. ฝึกจนเด็กสามารถท�ำตามค�ำสัง่ ได้ถกู ต้องและเพิม่ ของเล่นทีละชิน้
จนครบทั้ง 4 ชิ้น
4. เมื่อท�ำได้แล้วให้ฝึกกับวัตถุหลากหลายมากขึ้น เช่น เครื่องดนตรี
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ มี ข ้ อ
หนังสือนิทาน
ขัดข้องทางสังคมและวัฒนธรรม ผ่าน : เด็กสามารถหยิบ/ชี้ของเล่นได้ วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
ให้ใช้หนังสือที่เป็นชุดอุปกรณ์ ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจ�ำ
DSPM แทนได้
เลียนค�ำพูดที่เป็นวลีประกอบ ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ด้วยค�ำ 2 ค�ำขึ้นไป (EL)
ว่ า เด็ ก สามารถพู ด 2 ค� ำ ขึ้ น ไป (ไม่ ใช่
2 พยางค์) ต่อกันได้หรือไม่ หรือขณะเล่น
กับเด็ก พยายามให้เด็กเลียนค�ำพูดที่เป็น
วลี 2 ค�ำขึ้นไป เช่น อาบน�้ำ ร้องเพลง
อ่านหนังสือ เล่านิทาน

1. พูดค�ำ 2 ค�ำ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็กพูดได้
ทีละค�ำ ให้พูดขยายค�ำพูดเด็กเป็น 2 ค�ำ เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดว่า “ไปนอน” “อ่านหนังสือ”
2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้ค�ำพูดง่าย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมท�ำท่าทาง
ตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ... (ปูด�ำ) ขย�ำ… (ปูนา) ”
3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือก�ำลังกระท�ำอยู่
วิธีพูดให้พูดชัด ๆ ช้า ๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตามในระหว่าง
ผ่าน : เด็กเลียนค�ำพูดที่เป็นวลี 2 ค�ำ ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ระหว่างอาบน�้ำ ระหว่างทานข้าว การดูรูปภาพ
ขึ้ น ไปได้ เ อง เช่ น อาบน�้ ำ ร้ อ งเพลง ประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน
อ่านหนังสือ เล่านิทาน
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

19 - 24
(1 ปี 7 เดือน
- 2 ปี)

64

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ใช้ ช ้ อ นตั ก อาหารกิ น เองได้ ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
(PS)
“เด็กสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
หรือไม่”
ผ่าน : เด็กใช้ชอ้ นตักกินอาหารได้ โดยอาจ
หกได้เล็กน้อย (ในกรณีที่เด็กรับประทาน
ข้าวเหนียวเป็นหลัก ให้เด็กทดสอบการใช้
ช้อนตักอาหาร)

25 - 29
(2 ปี 1 เดือน
2 ปี 5 เดือน)

65

ผ่าน

ไม่ผ่าน

กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง กระโดดให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตาม 1. จับมือเด็กไว้ท้ัง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดลงจากบันไดขั้นที่ติดกับ
(GM)
โดยอาจช่วยจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง
พื้นหรือจากพื้นต่างระดับ
2. หลังจากนั้นให้เริ่มฝึกกระโดดที่พื้นโดยการจับมือทั้ง 2 ข้างของ
ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดได้เอง อาจไม่ เด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับเด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด ฝึกหลาย ๆ ครัง้
ต้องยกเท้าพ้นพื้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง
จนเด็กมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดดเล่นเอง
3. ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการกระโดด

66

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แก้ปัญหาง่าย ๆ โดยใช้เครื่อง ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
มือด้วยตัวเอง (FM)
ว่าเด็กสามารถแก้ปญ
ั หาง่าย ๆ ด้วยตนเอง
โดยใช้เครื่องมือได้หรือไม่ เช่น เวลาเด็ก
หยิบของไม่ถึงเด็กท�ำอย่างไร ใช้ไม้เขี่ย
ใช้เก้าอี้ปีนไปหยิบของ เป็นต้น

ช่วงอายุ 25 - 29 เดือน

https://youtu.be/aY1zCFWmncA
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เริม่ จากล้างมือเด็กให้สะอาด จับมือเด็กถือช้อนและตักอาหารใส่ปาก
เด็ก ควรฝึกอย่างสม�ำ่ เสมอในระหว่างการรับประทานอาหาร ค่อย ๆ
ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถตักอาหารใส่ปากได้เอง
วัตถุประสงค์ : ฝึกให้มีมารยาทและมีวินัย

1. ให้โอกาสเด็กแก้ปัญหาอื่น ๆ ด้วยตนเอง เช่น น�ำไม้เขี่ยของใต้เตียง
ใต้โต๊ะออกมาหรือเล่นกิจกรรมอื่น ๆ ที่ฝึกการแก้ไขปัญหา หรือเอา
เก้าอี้มาต่อเพื่อหยิบของที่อยู่สูง
2. ถ้าท�ำไม่ได้ ให้สอนวิธีการแก้ปัญหา โดยการท�ำให้เด็กดูใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อจะกินขนมรู้จักตัดถุงขนม โดยขณะฝึก
ให้ดูแลฝึกสอนในเรื่องความปลอดภัย
ผ่าน : เด็กสามารถแก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วย วัตถุประสงค์ : รู้จักดัดแปลงการแก้ปัญหา
ตัวเอง โดยใช้เครื่องมือ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

25 - 29
(2 ปี 1 เดือน
2 ปี 5 เดือน)

ข้อที่

67

ผ่าน

ไม่ผ่าน
68

ผ่าน

ไม่ผ่าน

69

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ก่อนว่า เด็กรูจ้ กั อวัยวะของร่างกายส่วนไหนบ้าง
2. ถามเด็กว่า “…อยูไ่ หน” โดยถาม 8 ส่วน
ผ่าน : เด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง
7 ใน 8 ส่วน

1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ให้เด็กดู
2. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กท�ำตาม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง
3. ถ้าเด็กชีไ้ ม่ได้ให้จบั มือเด็กชีใ้ ห้ถกู ต้อง และลดการช่วยเหลือลงจน
เด็กสามารถชีไ้ ด้เองโดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการท�ำกิจกรรม

พูดตอบรับและปฏิเสธได้ (EL) 1. ถามค� ำ ถามเพื่ อ ให้ เ ด็ ก ตอบรั บ หรื อ
ปฏิเสธ เช่น ดืม่ นมไหม ฟังนิทานไหม หรือ
เอาของเล่นไหม (คะ/ครับ)
2. ถามเด็ก 3 - 4 ค�ำถาม จนแน่ใจว่าเด็ก
รู ้ จั ก ความแตกต่ า งของค� ำ ตอบรั บ และ
ปฏิเสธ หรือถ้าเด็กไม่ยอมตอบ ให้ถามจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เด็ก
สามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้หรือไม่
ผ่าน : เด็กสามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้
เช่น ดืม่ ฟัง เอา ไม่ (ค่ะ/ครับ)

1. พูดคุย เล่าเรือ่ งเกีย่ วกับการตอบรับหรือปฏิเสธร่วมกับเด็กเพือ่ ให้
เด็กเข้าใจ เช่น หากเด็กไม่ต้องการ ให้ตอบว่า ไม่ครับ ไม่เอาค่ะ
2. ถามค� ำ ถามเพื่ อ ให้ เ ด็ ก ตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธ เช่ น ดื่ ม นมไหม
เล่นรถไหม อ่านหนังสือไหม กินข้าวไหม ร้องเพลงไหม กระตุ้นให้
เด็กตอบรับหรือปฏิเสธค�ำชวนต่าง ๆ ข้างต้น รอจนแน่ใจว่าเด็กตอบ
รับหรือปฏิเสธค�ำชวนต่าง ๆ จึงตอบสนองสิ่งที่เด็กต้องการ ถ้าเด็ก
ตอบไม่ได้ ให้ตอบน�ำและถามเด็กซ�้ำ

ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS)

พาเด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครัง้ โดยท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่าง
แล้วช่วยจับมือเด็กท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เปิดก๊อกน�้ำหรือตักน�้ำ
ใส่ขัน แล้วหยิบสบู่ เอาน�้ำราดที่มือและสบู่ ฟอกสบู่ให้เกิดฟอง
แล้ววางสบู่ไว้ที่เดิม ถูมือที่ฟอกสบู่ให้ทั่วแล้วล้างมือด้วยน�้ำเปล่า
จนสะอาด น�ำผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง ลดการช่วยเหลือลงทีละ
ขั้นตอนจนเด็กล้างและเช็ดมือได้เอง

ทักษะ

ชี้อวัยวะ 7 ส่วน (RL)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่า “เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือได้เอง
หรือไม่”
ผ่าน : เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือ
ได้เอง (โดยผูใ้ หญ่อาจจะช่วยหยิบอุปกรณ์
เปิดก๊อกน�้ำ หรือราดน�้ำให้)

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกเลือกสิ่งที่จ�ำได้และทักษะที่มีอยู่ มาใช้
สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

30
(2 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

70

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

กระโดดข้ า มเชื อ กบนพื้ น ไป 1. วางเชือกเป็นเส้นตรงบนพืน้ หน้าตัวเด็ก
ข้างหน้าได้ (GM)
2. กระโดดข้ามเชือกที่วางอยู่บนพื้นให้
เด็กดู และบอกให้เด็กท�ำตาม
อุปกรณ์ : เชือก

1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู
2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดมาจากบันไดขั้นที่ติดกับ
พื้นหรือจากพื้นต่างระดับ
3. กระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู
4. ยืนหันหน้าเข้าหาเด็กโดยวางเชือกคัน่ กลาง และจับมือเด็กพยุงไว้
ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กมั่นใจและสามารถ
ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้ กระโดดข้ามเชือกได้เอง
โดยเท้าลงพื้นพร้อมกัน หรือเท้าไม่ต้อง 5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังไม่ให้เด็กมี
ลงพื้นพร้อมกันก็ได้
อันตรายในระหว่างการกระโดด
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ริบบิ้น เชือกฟาง ไม้หรือชอล์ก ขีดเส้นตรงบนพื้น

71

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย ขว้างลูกบอลยางให้เด็กดู โดยจับลูกบอล
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ (GM)
ด้วยมือข้างเดียวยกขึ้นเหนือศีรษะไปทาง
ด้านหลัง แล้วขว้างลูกบอลยางไปข้างหน้า
อุปกรณ์ : ลูกบอลยาง วัดขนาด และบอกให้เด็กท�ำตาม
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
7 เซนติเมตร
ผ่าน : เด็กสามารถขว้างลูกบอลได้โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว
ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า

ช่วงอายุ 30 เดือน

https://youtu.be/C6BIz5QzWflflf I
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1. ขว้างลูกบอลให้เด็กดูโดยยกมือขึน้ เหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว
ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า
2. จัดเด็กยืนในท่าที่มั่นคง จับมือเด็กข้างที่ถนัดถือลูกบอล แล้วยก
ลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง เอี้ยวตัวเล็กน้อยแล้วขว้าง
ลูกบอลออกไป
3. เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กขว้างลูกบอลได้เอง
4. เล่นขว้างลูกบอลกับเด็กบ่อย ๆ
ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ลูกบอลขนาดเล็กที่มีขนาดพอดีมือของเด็ก
ชนิดอื่น ๆ เช่น ลูกเทนนิส

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

30
(2 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

72

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านั่งที่ถนัดที่จะต่อ
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM)
ก้อนไม้ได้
2. วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก
อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้ให้สูงที่สุด หรือ
ลูกบาศก์ 8 ก้อน
ท�ำให้เด็กดูก่อนได้

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกัน
ในแนวตั้งให้เด็กดู
2. กระตุ้นให้เด็กท�ำตาม
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง
ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ชั้น
4. ท�ำซ�้ำหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง
หากเด็กท�ำได้แล้วให้ชมเชย

ผ่าน : เด็กสามารถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้ม วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
จ�ำนวน 8 ก้อน 1 ใน 3 ครั้ง
วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจต่อก้อนไม้ตามแบบที่ยากขึ้น จนส�ำเร็จ
73

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 1. วางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ก้อน
ตามค�ำบอก (รูจ้ ำ� นวนเท่ากับ 1) ตรงหน้าเด็ก
2. แบมือไปตรงหน้าเด็กแล้วพูดว่า “หยิบ
(FM)
ก้อนไม้ให้ครู 1 ก้อน”
อุปกรณ์ : ชุดก้อนไม้สี่เหลี่ยม 3. น�ำก้อนไม้กลับไปวางที่เดิม แล้วพูด
ลูกบาศก์ 3 ก้อน
ซ�้ำว่า “หยิบก้อนไม้ ให้ครู 1 ก้อน”

1. วางวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นตรงหน้าเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และ
พูดว่า “หยิบช้อนให้คุณพ่อ/คุณแม่ 1 คัน”
2. ถ้าเด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่า “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้
เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม
3. เปลี่ยนวัตถุให้หลากหลายขึ้น เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และ
ควรสอนอย่างสม�่ำเสมอ ในสถานการณ์อื่น ๆ ด้วย

ผ่าน : เด็กสามารถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
1 ก้อน ได้ทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่พยายาม
จะหยิบส่งให้อีก
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

30
(2 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

74

สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที
(RL)
อุ ป กรณ์ : หนั ง สื อ นิ ท าน
ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี รู ป ภาพและ
ค� ำ อธิ บ ายประกอบหน้ า ละ
ประมาณ 20 - 30 ค�ำ และ
อ่านจบใน 5 นาที


ผ่าน

ไม่ผ่าน

75

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ชวนเด็ ก มองที่ ห นั ง สื อ แล้ ว อ่ า นหรื อ
เล่านิทานให้เด็กฟัง หรือ สอบถามจาก
ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถสนใจฟังนิทาน
ได้นานถึง 5 นาที หรือไม่

1. อ่านนิทานสั้น ๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยน�้ำเสียงทีสนุกสนาน
2. ให้เด็กดูรูปภาพ และแต่งเรื่องเล่าจาก รูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ
เช่น “กระต่ายน้อยมีขนสีขาวมีหูยาว ๆ กระโดดได้ไกล และวิ่งได้เร็ว”
3. ในระยะแรกใช้นิทานสั้น ๆ ที่ใช้เวลา 2 - 3 นาที ต่อเรื่องก่อน ต่อไป
จึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลาประมาณ 5 นาที

ผ่าน : เด็กสามารถสนใจฟัง มองตาม
พูดตาม และ/หรือ พูดโต้ตอบตามเรือ่ งราว หนังสือที่ใช้แทนได้ : หนังสือรูปภาพ/หนังสือนิทานส�ำหรับเด็ก
ในหนังสือนิทานที่มีความยาว ประมาณ เรื่องอืน่ ๆ ที่มีรูปภาพและค�ำอธิบายสั้น ๆ
5 นาที อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและจินตนาการ เป็นการ
ฝึกเด็กให้คงความสนใจในการฟังได้จนจบ

วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางก้อนไม้
“ข้างใต้” ตามค�ำสั่งได้ (RL) ไว้ข้างบน...(เก้าอี้/โต๊ะ)”“วางก้อนไม้ไว้
ข้างใต้....(เก้าอี้/โต๊ะ)” บอก 3 ครั้ง โดย
อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม สลับค�ำบอก ข้างบน/ข้างใต้ ทุกครั้ง
ลูกบาศก์ 1 ก้อน
ผ่าน : เด็กสามารถวางก้อนไม้ไว้ข้างบน
และข้างใต้ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

1. วางของเล่น เช่น บอล ไว้ที่ต�ำแหน่ง “ข้างบน” แล้วบอกเด็กว่า
“บอลอยู่ข้างบนโต๊ะ”
2. บอกให้เด็ก หยิบของเล่นอีกชิน้ หนึง่ มาวางไว้ขา้ งบนโต๊ะถ้าเด็กท�ำ
ไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�ำ
3. ท�ำซ�้ำโดยเปลี่ยนเป็นต�ำแหน่ง “ข้างใต้”
4. ฝึกเพิ่มต�ำแหน่ง อื่น ๆ เช่น ข้าง ๆ ข้างใน ข้างนอก ข้างหน้า
ข้างหลัง (ใช้ค�ำที่สื่อสารในภาษาตามท้องถิ่นในบริบทที่เด็กพูดใน
ครอบครัว)
วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม
วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะการเข้าใจภาษา และน�ำไปปฏิบัติได้
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

30
(2 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

76

ผ่าน

ไม่ผ่าน

77

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

พูดติดต่อกัน 2 ค�ำขึ้นไปอย่าง จับตุ๊กตาท�ำกริยาต่างๆ เช่น นั่ง เดิน นอน
มีความหมายโดยใช้คำ� กริยาได้ วิ่ง แล้วถามเด็กว่า ตุ๊กตาท�ำอะไร หรือ
ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา (EL) สังเกตขณะประเมินทักษะข้ออื่น
หมายเหตุ : ถ้ามีข้อจ�ำกัดในการใช้ตุ๊กตา
สามารถใช้ภาพแทนได้ เช่น หนังสือนิทาน
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า
เรื่อง โตโต้ หรือภาพที่มีรูปคนท�ำกริยาต่างๆ
ผ่าน : เด็กสามารถตอบค�ำถามโดยใช้วลี
2 ค�ำ ขึ้นไปที่ใช้ค�ำกริยาได้ถูกต้อง เช่น
“ตุ ๊ ก ตา/น้ อ ง นั่ ง ” “ตุ ๊ ก ตา/น้ อ ง วิ่ ง ”
“(ตุ๊ก)ตานอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ”

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ฝึกให้เด็กพูดตามสถานการณ์จริง เช่น ขณะรับประทานอาหารถาม
เด็กว่า “หนูก�ำลังท�ำอะไร” รอให้เด็กตอบ “กินข้าว” หรือ ขณะอ่าน
หนังสือ ถามเกี่ยวกับรูปภาพในหนังสือ เช่น ชี้ไปที่รูปแมว แล้วถาม
ว่า “แมว ท�ำอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมววิ่ง” ถ้าเด็กตอบไม่ได้
ให้ช่วยตอบน�ำ และถามซ�้ำ เพื่อให้เด็กตอบเองฝึกในสถานการณ์อื่น ๆ
โดยเด็กต้องใช้วลี 2 ค�ำขึน้ ไป ทีใ่ ช้คำ� กริยาได้ถกู ต้อง เช่น ให้ตอบจาก
บัตรภาพค�ำกริยา ได้แก่ อาบน�้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น
ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ตุ๊กตาคนหรือตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ฝึกความจ�ำค�ำศัพท์และสามารถเลือกใช้สอื่ ความ
หมายด้วยการพูดได้ตรงตามสถานการณ์

ร้ อ งเพลงได้ บ างค� ำ หรื อ ร้ อ ง 1. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
เพลงคลอตามท�ำนอง (PS)
ชวนเด็กร้องเพลงที่เด็กคุ้นเคย
2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลง ให้ถามจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลง
บางค�ำหรือพูดค�ำคล้องจองได้หรือไม่

1. ร้องเพลงง่าย ๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือเพลงเด็ก
ของท้องถิ่น โดยออกเสียงและท�ำนองที่ชัดเจน แล้วชวนให้เด็ก
ร้องตาม พร้อมทั้งท�ำท่าทางประกอบ
2. ร้องเพลงเดิมซ�้ำบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย จ�ำได้ และกระตุ้นให้
เด็กร้องตาม หรือเว้นเพื่อให้เด็กร้องต่อเป็นช่วง ๆ
3. เมื่อเด็กเริ่มร้องเพลงเองได้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ผ่าน : เด็กสามารถร้องเพลงตามพ่อแม่ ร้องตามเด็ก เลือกเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็ก และพ่อแม่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้ โดยอาจร้อง ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลงต่าง ๆ ร่วมกับเด็กพร้อมทั้งท�ำท่า
ชัดแค่บางค�ำ หรือคลอตามท�ำนอง
ประกอบ เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือเป็นเพลงเด็กภาษาอังกฤษด้วย
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�ำและการควบคุมการสื่อความหมาย
ให้เข้ากับท�ำนอง จังหวะ เด็กมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม เป็นการปลูกฝัง
ศิลปวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

43

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

30
(2 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

78

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

เด็ ก รู ้ จั ก รอให้ ถึ ง รอบของ 1. ถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้
ตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่ ให้เด็ก 2 ก้อน
คอยบอก (PS)
2. วางถ้วยตรงหน้าเด็กและพูดว่า “เรามา
ใส่ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ถือก้อนไม้
อุปกรณ์ : 1. ก้อนไม้ 4 ก้อน ไว้ก่อน ให้ครูใส่ก่อน แล้วหนูค่อยใส่”
2. ถ้วยส�ำหรับใส่ก้อนไม้ 1 ใบ 3. สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ผลัดกันเล่นกับเด็ก จนเด็กคุ้นเคยก่อน
2. ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกันโดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็ก บอกเด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก)..เอาห่วงใส่หลัก” “แล้วรอก่อนนะ”
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก บอกให้เด็กคนต่อไปเอาห่วง
ใส่หลัก ถ้าเด็กรอไม่ได้ ให้เตือนทุกครั้งจนเด็กรอได้เอง
4. ฝึกเล่นกิจกรรมอย่างอืน่ เช่น ร้องเพลง/นับเลขพร้อมกันก่อนแล้ว
ค่อยกินขนม หรือในสถานการณ์อย่างอืน่ ทีต่ อ้ งมีการรอให้ถงึ รอบของ
ตนเองกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เข้าแถวรอจ่าย
เงินเวลาซื้อของ

ผ่าน : เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง วัสดุที่ใช้แทนได้ : ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/จาน และของเล่นต่าง ๆ
เมื่อบอกให้รอ
ทีม่ ีในบ้าน
วัตถุประสงค์ : ฝึกการควบคุมตนเองให้รอจนถึงรอบของตัวเอง
มีความอดทน รู้จักให้เกียรติผู้อื่น ท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตาม
ขั้นตอน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

31 - 36
(2 ปี 7 เดือน
- 3 ปี)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

79

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM)

80

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เลี ย นแบบลากเส้ น เป็ น วง 1. ลากเส้ น เป็ น วงต่ อ เนื่ อ งให้ เ ด็ ก ดู
ต่อเนื่องกัน (FM)
พร้อมกับพูดว่า “ลากเส้นเป็นวง”
2. ยืน่ ดินสอและกระดาษ แล้วบอกให้เด็ก
อุปกรณ์ :
ท�ำตาม
1. ดินสอ
2. กระดาษ
ผ่าน : เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่ ง
กันได้
ตัวอย่าง เส้นวงต่อเนื่อง

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้
เด็กยืนขาเดียวให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะนานได้
ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยน
ขาได้)

1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู
2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึง่ ขึน้ แล้วบอกให้เด็กท�ำตามเมือ่ เด็กยืนได้ เปลีย่ นเป็น
จับมือเด็กข้างเดียว
4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ ค่อย ๆ ปล่อยมือให้เด็ก
ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาที ยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยท�ำซ�้ำ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง
เช่นเดียวกัน
1. น�ำดินสอมาลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
2. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “(ชื่อเด็ก) ลากเส้นแบบนี้”
3. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง
4. เมื่อเด็กเริ่มท�ำเองได้ปล่อยให้เด็กท�ำเอง โดยใช้สีที่แตกต่างกัน
เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก

ช่วงอายุ 31 - 36 เดือน

https://youtu.be/8c1axMEmBbo
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

31 - 36
(2 ปี 7 เดือน
- 3 ปี)

ข้อที่

81

ผ่าน

ไม่ผ่าน

82

ผ่าน

ไม่ผ่าน

46

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

น�ำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้ 1. น�ำวัตถุทั้ง 6 ชนิด วางไว้ในที่ต่าง ๆ
ตามค�ำสั่ง (RL)
ในห้อง โดยให้อยู่ห่างจากตัวเด็กประมาณ
3 เมตร
อุ ป กรณ์ : วั ต ถุ ที่ เ ด็ ก รู ้ จั ก 2. บอกให้ เ ด็ ก หยิ บ วั ต ถุ 2 ชนิ ด เช่ น
6 ชนิด เช่น แปรงสีฟัน หวี แปรงสีฟันและหวีมาให้ (ครั้งที่ 1)
ช้อน ถ้วย ตุ๊กตาผ้า บอล
3. น�ำวัตถุทั้ง 2 ชนิด กลับไปวางไว้ใน
ต�ำแหน่งใหม่
4. ท�ำซ�้ำในข้อ 2 และ 3 อีก 2 ครั้ง
หมายเหตุ : หากค�ำสั่งแรกไม่ผ่านอาจ
ให้เด็กหยิบวัตถุชนิดอื่น แต่ให้ทดสอบซ�้ำ
3 ครั้ง ในวัตถุชนิดนั้น
ผ่าน : เด็กสามารถน�ำวัตถุ 2 ชนิดมาให้
ได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน โดยออกค�ำสั่งให้เด็กหยิบของในห้อง
มาให้ทีละ 2 ชนิด เช่น หยิบแปรงสีฟัน และยาสีฟัน เสื้อและกางเกง
ถ้าเด็กหยิบไม่ถกู ให้ชบี้ อกหรือจูงมือเด็กพาไปหยิบของ เมือ่ เด็กท�ำได้
แล้ว ให้เปลี่ยนค�ำสั่งเป็นหยิบของใช้อื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ
และอยู่ที่ประจ�ำทุกครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ
3. เมื่อเด็กท�ำได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนที่จะท�ำกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น ก่อนอาบน�้ำ หยิบผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าก่อนไปโรงเรียน
หยิบกระเป๋า รองเท้า ฝึกการเก็บของให้เป็นระเบียบเข้าทีเ่ ดิมทุกครัง้
ที่น�ำของออกมาใช้ เป็นต้น

พูดติดต่อกัน 3 - 4 ค�ำได้
สั ง เกตหรื อ ถามจากพ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง
อย่างน้อย 4 ความหมาย (EL) หรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถพูด 3 - 4 ค�ำ
(ไม่ใช่ 3 - 4 พยางค์) ต่อกันได้หรือไม่ เช่น
- บอกการให้
- บอกความต้องการ
- บอกปฏิเสธ
- แสดงความคิดเห็น
ผ่าน : เด็กพูดประโยคหรือวลีที่เป็นค�ำ
3 - 4 ค�ำอย่างน้อย 4 ความหมาย

1. พูดค�ำ 3 - 4 ค�ำ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็กพูดได้
ทีละค�ำหรือ 2 ค�ำ ให้พูดขยายค�ำพูดเด็กเป็น 3 - 4 ค�ำ เช่น เด็กพูด
“ไป” พ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็ก พูดว่า“ไปหาแม่” “ไปกินข้าว”
2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้ค�ำพูดง่าย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมท�ำท่าทาง
ตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ...(ปูด�ำ) ขย�ำ…(ปูนา) ”
3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือก�ำลังท�ำกิจกรรม
อยู่ วิธพี ดู ให้พดู ช้า ๆ ชัด ๆ มีจงั หวะหยุดเพือ่ ให้เด็กพูดตามในระหว่าง
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ระหว่างอาบน�้ำ ระหว่างทานข้าว การดูรูปภาพ
ประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

31 - 36
(2 ปี 7 เดือน
- 3 ปี)

83

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ใส่กางเกงได้เอง (PS)

ถามจากพ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองหรื อ ผู ้ ดู แ ล 1. เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้
เด็กว่า “เด็กสามารถใส่กางเกงเอวยางยืด 2. สอนให้เด็กรู้จักด้านนอกและด้านใน ด้านหน้าและด้านหลัง
ได้เองหรือไม่”
ของกางเกง
3. จัดให้เด็กนั่ง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอบกางเกง และดึงขอบกางเกง
ผ่าน : เด็กใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองโดย ออกให้กว้าง สอดขาเข้าไปในกางเกงทีละข้างจนชายกางเกงพ้นข้อเท้า
ไม่ต้องช่วย และไม่จ�ำเป็นต้องถูกด้าน
4. ให้เด็กยืนขึ้น จับมือเด็กดึงขอบกางเกงให้ถึงระดับเอว
5. ถ้าเด็กเริ่มท�ำได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและปล่อยให้
เด็กท�ำเอง

37 - 41
(3 ปี 1 เดือน
3 ปี 5 เดือน)

84

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM)

แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้ 1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู
เด็กยืนขาเดียวให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะนานได้ 2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
ให้โอกาสประเมิน 3 ครัง้ (อาจเปลีย่ นขาได้) 3. ยกขาข้างหนึง่ ขึน้ แล้วบอกให้เด็กท�ำตาม เมือ่ เด็กยืนได้เปลีย่ นเป็น
จับมือเด็กข้างเดียว
ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 3 วินาที 4. เมือ่ เด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้คอ่ ย ๆ ปล่อยมือให้เด็กยืน
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง
ทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยท�ำซ�้ำเช่นเดียวกัน

85

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เลียนแบบวาดรูปวงกลม (FM) วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 5 ซม. ให้ เ ด็ ก ดู แ ละพู ด ว่ า
อุปกรณ์ :
“ครูวาดรูปวงกลม” และให้เด็กท�ำตาม
1. ดินสอ
ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มี
2. กระดาษ
เหลี่ยม ไม่เว้า และเส้นที่มาเชื่อมต่อซ้อน
กันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

ช่วงอายุ 37 - 41 เดือน

https://youtu.be/PtJknPn8GdE

1. สอนให้เด็กวาดวงกลมโดยเริ่มจากจุดที่ก�ำหนดให้และกลับมา
สิน้ สุดทีจ่ ดุ ก�ำหนดเดิม พร้อมออกเสียง โดยวาดเป็นวงกลมจากช้าไป
เร็วพร้อมออกเสียง “วงกลม..หยุด”ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เด็กเข้าใจค�ำว่า หยุด
2. จับมือเด็กวาดวงกลมและยกมือเด็กขึน้ เมือ่ ออกเสียง “วงกลม....
หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับค�ำว่า หยุด
3. เมื่อเด็กท�ำได้ดีขึ้นค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถหยุด
ได้เองเมื่อลากเส้นมาถึงจุดสิ้นสุด

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

37 - 41
(3 ปี 1 เดือน
3 ปี 5 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

86

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท� ำ ตามค� ำ สั่ ง ต่ อ เนื่ อ งได้ 2 1. วางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้าเด็กในระยะ
กริยากับวัตถุ 2 ชนิด (RL)
ทีเ่ ด็กหยิบได้แล้วพูดกับเด็ก เช่น “หยิบหวี
ให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตาซิ”
อุปกรณ์ : ของเล่น เช่น
2. วางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่
หวี ตุ๊กตาผ้า บอล ช้อน
3. กรณีที่เด็กไม่ผ่านค�ำสั่งแรกให้เปลี่ยน
เป็นค�ำสัง่ อืน่ ได้อกี 2 ค�ำสัง่ โดยอาจเปลีย่ น
กริยาหรือวัตถุได้
ผ่าน : เด็กสามารถท�ำตามค�ำสั่งต่อเนื่อง
ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน โดยออกค�ำสั่ง เน้นค�ำที่เป็นชื่อสิ่งของ
และการกระท�ำ เช่น ขณะอาบน�้ำ “เอาเสื้อใส่ตะกร้าแล้วหยิบ
ผ้าเช็ดตัวมา” /ขณะแต่งตัว “ใส่กางเกงแล้วไปหวีผม” /ขณะ
รับประทานอาหาร “เก็บจานแล้วเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะ”
2. ถ้าเด็กท�ำได้เพียงค�ำสัง่ เดียว ให้ชไี้ ปทีส่ งิ่ ของทีไ่ ม่ได้ทำ� แล้วบอกซ�ำ้
หรือพูดกระตุ้นเตือนความจ�ำเด็ก เช่น “ต่อไปท�ำอะไรอีกนะ?” หรือ
“เมื่อกี้บอกอะไรอีกนะ?” ฝึกซ�้ำ ๆ จนเด็กสามารถท�ำตามค�ำสั่งได้
ถูกต้อง
วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
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ถามค�ำถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร 1. สั ง เกตขณะเด็ ก เล่ น ของเล่ น หรื อ
อะไร ที่ไหน ท�ำไม (EL)
ประเมินทักษะอื่น
2. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็กว่า เด็กเคยถามค�ำถาม “ใคร” “อะไร”
“ที่ไหน” “ท�ำไม” หรือไม่

1. เล่านิทานให้เด็กฟัง ตั้งค�ำถามจากเนื้อเรื่องในนิทานให้เด็กตอบ
และกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้ถาม พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
เป็นผู้ตอบบ้าง
2. ตั้งค�ำถามจากชีวิตประจ�ำวันให้เด็กตอบบ่อย ๆ เช่น “ใครสอน
หนังสือ” “ร้องเพลงอะไร”“หนังสืออยู่ที่ไหน” “ท�ำไมต้องไป”
ในชีวิตประจ�ำวัน
3. เมือ่ เด็กถาม ให้ตอบเด็กทุกครัง้ ด้วยความเอาใจใส่ และพูดคุยกับ
เด็กในเรื่องที่เด็กถาม


ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน : เด็กสามารถใช้ค�ำถาม ถามต่างกัน
4 แบบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ฝึ ก ความจ� ำ ค� ำ ศั พ ท์ แ ละสามารถเลื อ กใช้
สื่อความหมายด้วยการพูดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ยิ่งเด็ก
สามารถตั้งค�ำถามได้มาก ยิ่งแสดงออกถึงความไฝ่รู้เป็นอย่างดี
48
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

37 - 41
(3 ปี 1 เดือน
3 ปี 5 เดือน)

ข้อที่

88

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ท�ำตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่ม ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 1. ร่วมเล่นกิจกรรมง่าย ๆ กับเด็กเริม่ จากกลุม่ เล็ก ๆ เช่น เล่นซ่อนหา
ได้โดยมีผู้ใหญ่แนะน�ำ (PS)
ว่าเด็กสามารถเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ต่อบล็อก สร้างบ้าน เล่นขายของ เป็นต้น โดยตั้งกฎกติการ่วมกัน
ได้หรือไม่
และส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อน โดยคอยดูแลขณะก�ำลังเล่น
2. ถ้าเด็กยังไม่สามารถเล่นตามกฎกติกาได้ ให้คอยก�ำกับเด็กจนเล่น
ตามกฎกติกาได้เอง
ผ่าน : เด็กสามารถเล่นในกลุ่มตามกฎ 3. ฝึกเด็กให้รู้จักแพ้ชนะในการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นซ่อนหา
โดยไม่ต้องแนะน�ำเป็นรายบุคคล
เป็นต้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการปฏิบัติตามกติกาการเล่นร่วมกับผู้อื่น
รวมทั้งเป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ของเด็ก
ช่วยท�ำงานขั้นตอนเดียว
ได้เอง (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ชวนให้เด็กท�ำงานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้างจาน กวาดบ้าน
ว่า “เด็กสามารถช่วยท�ำงานง่าย ๆ เช่น ช่วยเก็บเสื้อผ้า หยิบของ ฝึกทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อให้เด็กสามารถ
ยกของ เก็บของ ได้เอง โดยผู้ใหญ่ไม่ต้อง ท�ำงานบ้านง่าย ๆ ได้
ช่วยได้หรือไม่”
ผ่าน : เด็กสามารถช่วยท�ำงานขั้นตอนเดียว วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ได้เอง

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)
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(3 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM)

91

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1. ยืนห่างจากเด็ก 2 เมตร
1. เล่นโยนลูกโป่งกับเด็ก โดยโยนลูกโป่งขึ้นไปแล้วบอกให้เด็กรับ
2. บอกให้เด็กยื่นแขนออกมารับลูกบอล ให้ได้ เด็กก็จะรับลูกโป่งได้ง่ายเพราะมีเวลาเตรียมตัวนานก่อนที่
อุ ป กรณ์ : ลู ก บอลขนาด แล้วโยนลูกบอลไปที่เด็ก
ลูกโป่งจะตกลงมาถึง ท�ำให้สามารถปรับตัวและปรับการท�ำงานของ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20
มือกับตาได้ทัน
เซนติเมตร
2. จับท่ารับให้เด็กโดยหงายมือ งอข้อศอก ใช้แขนโอบรับ
3. ลดการช่วยเหลือลงจากจับมือเป็นจับแขนจนเด็กรับได้เอง
4. เมื่อรับลูกโป่งได้คล่องแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นลูกบอล
ผ่ า น : เด็ ก สามารถยื่ น แขนมารั บ และ 5. เมื่อรับลูกบอลได้คล่องแล้ว เพิ่มระยะห่างที่จะรับลูกบอลเป็น
ถือลูกบอลไว้ได้ 1 ใน 3 ครั้ง
1 – 2 เมตร

แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้
เด็กยืนขาเดียวให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะนานได้
ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (ให้เปลี่ยนขาได้)
โดยไม่ยึดเกาะ

1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู
2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�ำตาม เมื่อเด็กยืนได้ให้เปลี่ยน
เป็นจับมือเด็กข้างเดียว
4. เมือ่ เด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้คอ่ ย ๆ ปล่อยมือให้เด็กยืน
ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 5 วินาที ทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยท�ำซ�้ำเช่น
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง
เดียวกัน

ใช้แขนรับลูกบอลได้ (GM)

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ลูกโป่ง ผ้ามัดเป็นก้อน
ช่วงอายุ 42 เดือน

https://youtu.be/VJ1zr-KkDFc
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แยกรู ป ทรงเรขาคณิ ต ได้
3 แบบ (FM)
อุปกรณ์ : รูปทรงเรขาคณิต
ที่มีสีเดียวกันทั้งหมด ได้แก่
1. รูปทรงกระบอกสั้น 3 ชิ้น
2. รูปทรงสามเหลี่ยม 3 ชิ้น
3. รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชิ้น


ผ่าน

ไม่ผ่าน

93

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. วางรูปทรง ทั้ง 9 ชิ้นคละกัน ไว้ตรง
หน้าเด็ก
2. แสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู แล้วรื้อ
ออก และพูดว่า “ครูจะวางรูปทรงกระบอก
สั้นไว้ด้วยกัน ทรงสี่เหลี่ยมไว้ด้วยกัน และ
ทรงสามเหลี่ยมไว้ด้วยกัน”
3. ยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็ก
ว่า “ลองท�ำเหมือนครู ซิคะ/ครับ”

1. สอนให้เด็กรู้จักรูปทรง โดยหยิบรูปทรงกระบอกสั้นวางไว้ใน
จานที่ 1 รูปทรงสามเหลี่ยมวางไว้ในจานที่ 2 รูปทรงสี่เหลี่ยมวางไว้
ในจานที่ 3
2. บอกให้เด็กหยิบรูปทรงวางไว้ในจานทีม่ รี ปู ทรงนัน้ จนครบทัง้ หมด
3. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�ำได้เอง
วัสดุที่ใช้แทนได้ : สิ่งของในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
- รูปทรงกระบอกสั้น
- รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง
- รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบตองเป็นสามเหลี่ยม
ผ่าน : เด็กสามารถแยกรูปทรงชนิดเดียวกัน วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�ำ ความเข้าใจ วิเคราะห์และแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มได้ถูกต้องทั้ง 3 แบบ
การแยกหมวดหมู่รูปทรงได้

ประกอบชิน้ ส่วนของรูปภาพที่ ให้เด็กดูภาพประกอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ (FM) จากนั้นแยกชิ้นส่วนของภาพออกจากกัน
วางไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็กประกอบ
อุปกรณ์ : รูปภาพตัดออกเป็น ชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกัน
3 ชิ้น 1 รูป

1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก และวางอีกภาพต้นแบบไว้
ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น
2. แยกรูปภาพทั้ง 3 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้กว้างขึ้น
ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
3. เพิ่มความยากโดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็น
ภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริม่ ท�ำได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง

ผ่าน : เด็กสามารถต่อชิน้ ส่วนของภาพเข้า
ด้วยกันได้เองถูกต้องอย่างน้อย 1 ใน 3 ครัง้ ของที่ใช้แทนได้ : รูปภาพ รูปการ์ตูน ปฏิทิน ปกสมุด ปกหนังสือ
โดยต่อลงในกรอบ
ที่เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น ตัดชิ้นส่วนเป็น 3 ชิ้น
วัตถุประสงค์ : ฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

42
(3 ปี 6 เดือน)

ทักษะ

94

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เขี ย นรู ป วงกลมตามแบบได้
(FM)
อุปกรณ์ : 1.ดินสอ 2.กระดาษ
3. กระดาษที่มีรูปวงกลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม.
ตามแบบ (ใช้สเี ส้นวงกลมหนาๆ
บนกระดาษขาว)

ยื่นกระดาษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดูพร้อม
พูดค�ำว่า “นี่คือรูปวงกลม หนูลองวาดรูป
วงกลม (ตามตัวอย่าง) ให้ดูซิ” พร้อมกับ
ส่งดินสอให้เด็กโดยไม่แสดงท่าทางการวาด
ให้เด็กดู

95

วางวั ต ถุ ไว้ ข ้ างหน้ าและข้ าง
หลังได้ตามค�ำสั่ง (RL)
อุปกรณ์ :
1. ตุ๊กตาผ้า 1 ตัว
2.ก้ อ นไม้ สี่ เ หลี่ ย มลู ก บาศก์
2 ก้อน

1. วางตุ๊กตาในท่านั่งตรงหน้าเด็ก
2. ส่งก้อนไม้ ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางก้อนไม้
ไว้ ข ้ า งหน้ า ตุ ๊ ก ตา” แล้ ว บอกต่ อ ไปว่ า
“วางก้อน ไม้ไว้ข้างหลังตุ๊กตา”
3. เก็บก้อนไม้ออก ให้โอกาสประเมิน 3 ครัง้


ผ่าน

ไม่ผ่าน

52

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

ข้อที่

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. วาดรูปวงกลมให้เด็กดู
2. บอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม
3. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวาด
4. เมือ่ เด็กเริม่ วาดรูปวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็ก
วาดรูปวงกลมลงในกระดาษ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดาษที่
พ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กวาดให้เด็กและบอกว่า “หนูลองวาด
ผ่าน  : เด็กสามารถวาดรูปวงกลมทีบ่ รรจบ รูปวงกลมแบบนี้ซิคะ/ครับ”
กันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า
เกยกั น ไม่ เ กิ น 2 ซม. (ไม่ จ� ำ กั ด เส้ น
ผ่านศูนย์กลาง)

1. ของเล่นหลาย ๆ ชนิด ที่สามารถวางของข้างหน้าและข้างหลังได้
เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้ แสดงวิธีให้เด็กดูพร้อมอธิบาย และชวน
ให้ท�ำตาม เช่น “ดูซิก้อนไม้อยู่ข้างหน้าโต๊ะ ก้อนไม้อยู่ข้างหลังโต๊ะ”
บอกเด็กให้ “วางก้อนไม้ ไว้ข้างหน้า
2. ถ้าเด็กไม่ท�ำตามหรือท�ำตามไม่ถูก ให้แสดงให้ดูซ�้ำ พร้อมทั้งช่วย
จับมือเด็กท�ำหรือชี้ พร้อมกับพูดเน้น “ข้างหน้า” และ “ข้างหลัง”
ผ่า น : เด็กสามารถวางได้ถูกต�ำแหน่ง 3. ขณะเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้าย ๆ กันไว้ข้างหน้า 1 ชิ้น
ทั้งข้างหน้าและข้างหลังอย่างน้อย 2 ใน และข้างหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถที่อยู่ข้างหลัง
3 ครั้ง
เก้าอี้ซิคะ/ครับ”
หมายเหตุ : หากมีข้อจ�ำกัด
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�ำและ การเข้าใจภาษา และน�ำไปปฏิบัติได้
การใช้ตุ๊กตาสามารถใช้อุปกรณ์
อื่นแทน เช่น รถของเล่น
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วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

เลือกจัดกลุม่ วัตถุตามประเภท วางวั ต ถุ ทั้ ง หมด 3 ประเภท คละกั น
ภาพเสื้อผ้าได้ (RL)
ลงตรงหน้าเด็ก แล้วพูดว่า “เลือกอันทีเ่ ป็น
เสือ้ ผ้าส่งให้ ผูป้ ระเมิน” (ให้เด็กหยิบเพียง
อุ ป กรณ์ : ชุ ด จั ด ประเภท 3 ชิ้น)
สิ่งของ
1. บัตรภาพสัตว์ 3 ชนิด
2. บัตรภาพอาหาร 3 ชนิด
3. บัตรภาพเสื้อผ้า 3 ชนิด
ผ่ า น : เด็ ก สามารถเลื อ กภาพเสื้ อ ผ้ า
ได้ถูกต้อง อย่างน้อย 2 ใน 3 ชิ้น

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. วางเสื้อผ้าทั้งหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้รู้จัก เสื้อผ้าทีละชิ้น เช่น
“นี่คือเสื้อผ้า มีกางเกง เสื้อ ถุงเท้า ...”
2. บอกให้เด็กเลือกเสื้อผ้าทีละชิ้นตามค�ำบอก จนเด็กสามารถ
เลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น
3. น�ำเสื้อผ้าไปรวมกับวัตถุประเภทอื่น โดยเริ่มจากให้เด็กเลือกวัตถุ
2 ประเภท เช่น เสื้อผ้าและสัตว์ เมื่อเด็กเลือกได้ถูกต้อง แล้วจึงเพิ่ม
ประเภทวัตถุเป็น 2 และ 3 ประเภท
ของที่ใช้แทนได้ :
- รูปเสื้อผ้า/อาหาร/สัตว์ โดยวาดหรือตัดมาจากหนังสือ นิตยสาร
แผ่นพับ
- สอนจากของจริง
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�ำ การแยกประเภทและน�ำมาประยุกต์
เพื่อการเลือก และจัดหมวดหมู่

พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป ถามเด็ ก ว่ า “ก่ อ นมาที่ นี่ หนู ท� ำ อะไร 1. ถามค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ�ำวันที่เพิ่งผ่านไป ชั่วขณะ
ใหม่ ๆ ได้ (EL)
บ้างจ๊ะ”
เช่น กินข้าวเสร็จ, ล้างหน้า แปรงฟัน, เข้าห้องน�้ำ, กินขนม, ดื่มนม
ฯลฯ ทิ้งระยะเวลาสักครู่หนึ่ง แล้วถามเด็กว่า “เมื่อกี้หนูไปท�ำอะไร
มาคะ”
ผ่าน : เด็กสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลานานขึ้น แต่ไม่เกิน 10 นาที
ที่ผ่านมาให้ผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันฟังได้ บ่อย ๆ และกระตุน้ ให้เด็กตอบ ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้ตอบน�ำหรือท�ำท่า
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ทางประกอบและถามซ�้ำ
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�ำเรียบเรียงความคิด น�ำมาสือ่ สารด้วยการเล่า
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

พู ด “ขอ” หรื อ “ขอบคุ ณ ” 1. ถามจากพ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็ก
หรือ “ให้” ได้เอง (EL)
ว่า “ถ้าเวลาที่เด็กต้องการหรือได้รับของ
จากผู้อื่น เด็กจะพูด“ขอ”หรือ“ขอบคุณ”
หรือ “ให้” ได้หรือไม่
2. ก่อนยืน่ ของให้เด็ก รอดูการตอบสนองว่า
เด็กพูด “ขอ” หรือไม่
3. เมื่อเด็กได้รับของแล้ว เด็กพูดค�ำว่า
“ขอบคุณ” หรือไม่
4. เมื่อเด็กมีของอยู่ในมือ สังเกตหรือถาม
จากผู้ปกครองว่าเด็กเคยพูดและให้ของ
คนอื่นหรือไม่

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ท�ำตัวอย่างการพูด “ขอ”
“ขอบคุณ” “ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อย ๆ เช่น
1.1 พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดค�ำว่า “ขอ.........ให้แม่/
พ่อนะจ๊ะ” กับลูกก่อนเวลาที่จะเอาของเล่นหรือขนมจากมือลูก
ไม่เอาของจากมือเด็กก่อนเด็กยินยอม
1.2 เมื่ อ เด็ ก ยื่ น ของที่ อ ยู ่ ใ นมื อ ให้ แ ล้ ว พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง
หรือผูด้ แู ลเด็ก พูดค�ำว่า “ขอบใจจ้ะ/ขอบคุณค่ะ เป็นเด็กดีมากทีร่ จู้ กั
แบ่งของให้คนอื่น”
1.3 เวลาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มีขนมต้องการแบ่งให้
ลูกรับประทาน ให้พดู กับเด็กว่า “วันนีแ้ ม่/พ่อซือ้ ขนมมาด้วย จะแบ่ง
ให้หนูและพี่ ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ กินด้วยกันหลายคนสนุกดี”
2. สอนและกระตุ้นให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น
ผ่ า น : เด็ ก สามารถพู ด “ขอ” หรื อ
2.1 ฝึกลูกไม่ให้แย่งของ เช่น ก่อนจะให้ของ ให้เด็กแบมือ
“ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง 2 ใน 3 พูด “ขอ” แล้วจึงให้ของกับเด็ก
ความหมาย
2.2 ให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือ
หรือ ให้ของ
2.3 ฝึ ก เด็ ก ให้ รู ้ จั ก การแบ่ ง ปั น และการให้ เช่ น แบ่ ง ขนม
ของเล่น ให้เพื่อน ๆ หรือคนรอบข้าง แล้วบอกให้เด็กพูดว่า “ให้”,
เวลาท�ำขนมหรืออาหารให้ชวนเด็กน�ำอาหารเหล่านี้ไปแบ่งปัน
เพื่อนบ้าน, ชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล เป็นต้น
วัตถุประสงค์ : รูจ้ กั เลือกใช้คำ� พูดทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ เพือ่ ฝึก
มารยาทที่ดีทางสังคม
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วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง 1. ถามเด็กว่า “หนูเป็นผูช้ ายหรือผูห้ ญิง” 1. สอนให้เด็กรูค้ วามแตกต่างของเพศชายและหญิง จากการแต่งตัว
(PS)
ใช้เพศของเด็กขึ้นต้นก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง ทรงผม
การที่เด็กพูดตามค�ำสุดท้าย
2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็นผู้หญิง
2. เมือ่ เด็กตอบแล้วให้ถามกลับไปกลับมา พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง
3 ครั้ง โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถาม
ผ่ า น : เด็ ก สามารถตอบถู ก ต้ อ งทั้ ง 2 วัตถุประสงค์ : การรู้จักตนเอง และน�ำสิ่งที่จดจ�ำได้มาใช้ในการ
ใน 3 ครั้ง
ตอบค�ำถาม
ใส่เสือ้ ผ่าหน้าได้เองโดยไม่ตอ้ ง แสดงหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 1. ใส่เสื้อผ่าหน้าให้เด็กดู
ติดกระดุม (PS)
ผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กสามารถใส่เสื้อผ่าหน้า 2. น�ำเสื้อผ่าหน้าคลุมไหล่ของเด็กไว้และจับมือขวาของเด็ก จับคอ
ได้เองหรือไม่”
ปกเสือ้ ด้านซ้ายยกขึ้น
3. ให้เด็กสอดแขนซ้ายเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย
ผ่าน : เด็กสามารถใส่เสื้อผ่าหน้าได้ด้วย 4. จับมือซ้ายของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านขวา แล้วยกขึ้น
ตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม (เสื้อมีแขน 5. ให้เด็กสอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสื้อด้านขวาเมื่อเด็กเริ่มท�ำได้
หรือไม่มีแขนก็ได้) และไม่ใช่การใส่เสื้อให้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถ ท�ำได้เองทุกขั้นตอน
ตุ๊กตา
วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�ำ และทักษะมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่าง
เหมาะสม
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101

ผ่าน

ไม่ผ่าน

กระโดดขาเดียวได้ อย่างน้อย บอกให้เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 1. กระโดดขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้ท�ำตาม
2 ครั้ง (GM)
หรือกระโดดให้เด็กดูก่อนแล้วบอกให้เด็ก 2. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็ก แล้วบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขา
ท�ำตาม
ข้างหนึ่ง และให้เด็กกระโดด เมื่อเด็กกระโดดได้แล้ว ให้ปล่อยมือ
และบอกให้เด็กกระโดดอยู่กับที่
ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้าง 3. ขยั บ ห่ า งจากตั ว เด็ ก 1 ก้ า ว แล้ ว บอกให้ เด็ กกระโดดมาหา
หน้าต่อเนื่องได้อย่างน้อย 2 ครั้ง
เมื่อท�ำได้แล้วให้เพิ่มระยะห่างเป็น 2 ก้าว
4. ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว ตามการละเล่นในแต่ละภาค เช่น
เล่นตั้งเต เป็นต้น
5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่างการ
กระโดด

102

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1. แสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น ออกจากกันเป็น 2 ชิน้ ให้เด็กดู โดยตัดจาก
(โดยใช้กรรไกรปลายมน) (FM) ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม
2. ยืน่ กรรไกรให้กบั มือข้างทีถ่ นัดของเด็ก
อุปกรณ์ :
และยื่ น กระดาษให้ กั บ มื อ อี ก ข้ า งหนึ่ ง
1. กรรไกรปลายมนส�ำหรับเด็ก พูดกับเด็กว่า “หนูลองตัดกระดาษนี่ซิ”
2. กระดาษสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง
ขนาด 10 ซม.
ผ่าน : เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น
2 ชิ้น โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้าน
หนึ่งที่อยู่ตรงข้าม อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

https://youtu.be/hmYir2zyoUo
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1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�ำตาม
2. ถ้าเด็กไม่สามารถท�ำได้ สอนเด็กให้ใช้กรรไกรมือเดียวโดยสอดนิว้
ให้ถูกต้องและฝึกขยับนิ้ว
3. เมื่อเด็กขยับนิ้วเป็นแล้วให้เด็กฝึกตัดกระดาษขนาด 5 ซม.
เมื่อเด็กท�ำได้ให้เพิ่มขนาดกระดาษเป็น 10 ซม.
4. ชวนเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

43 - 48
(3 ปี 7 เดือน
- 4 ปี)

ข้อที่

103

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

เลียนแบบวาดรูป +
(กากบาท) (FM)
อุปกรณ์ :
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

วางกระดาษตรงหน้าเด็ก แล้ววาดรูป +
(กากบาท) ขนาดอย่ า งน้ อ ย 4 ซม.
ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “หนูลองท�ำซิ”
ให้เด็กวาด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดง
การวาดรูป + (กากบาท) ให้เด็กดูก่อน
ทุกครั้ง

1. วาดรูป + (กากบาท) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง บอกให้เด็กท�ำตาม
2. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้ท�ำเส้นประเป็นรูป + (กากบาท) แล้วจับมือเด็ก
ลากเส้นตามแนว
3. เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ให้ลากเส้นตามเส้นประด้วยตัวเอง จากนั้นให้
วาดโดยไม่มีมีเส้นประ จนเด็กสามารถวาดรูป + (กากบาท) ได้เอง
4. ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่าง ๆ

ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวดิง่
ตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง อย่างน้อย 1 ใน
3 ครั้ง (ไม่จ�ำเป็นต้องมีขนาดเท่ากับแบบ)
104

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 1. วางวัตถุบนโต๊ะทีละชุด โดยไม่ต้อง
และเล็กกว่า (RL)
เรียงขนาด
2. ชี้วัตถุชิ้นที่มีขนาดกลาง แล้วถามว่า
อุปกรณ์ : ชุดวัตถุ 3 ขนาด สี “อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่า
เดียวกัน จ�ำนวน 3 ชุด (ทรง อันนี้” ท�ำให้ครบทั้ง 3 ชุดโดยเริ่มจาก
กระบอกสั้ น สี่ เ หลี่ ย ม และ ทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยม)

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ขณะรับประทานอาหาร สอนเด็ก
ให้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลาง ถ้วยใบเล็ก
2. ชี้ ที่ ถ ้ ว ยใบกลาง พร้ อ มกั บ ชี้ ที่ ถ ้ ว ยใบใหญ่ แ ล้ ว บอกเด็ ก ว่ า
“ถ้วยนี้ใหญ่กว่าอันกลาง” และชี้ไปที่ถ้วยใบเล็ก แล้วบอกว่า ถ้วยนี้
เล็กกว่าอันกลาง”
3. ทดสอบความเข้าใจ โดยชี้ไปที่ถ้วยใบกลาง แล้วถามเด็กว่า
“อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่าอันนี้” ฝึกเด็กบ่อยๆ
โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลากหลายมากขึ้น
ผ่าน : เด็กสามารถเลือกวัตถุทมี่ ขี นาดใหญ่ วัสดุใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย โดยเป็น
กว่า และเล็กกว่าได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด
ชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

43 - 48
(3 ปี 7 เดือน
- 4 ปี)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

105

ผ่าน

ไม่ผ่าน

พูดเป็นประโยค 3 ค�ำ ติดต่อ สังเกตขณะทดสอบ หรือถามจากพ่อแม่
กั น โดยมี ค วามหมาย และ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กว่าเด็กสามารถพูด
เหมาะสมกับโอกาสได้ (EL) เกีย่ วกับค�ำพูด 5 ความหมายต่อไปนี้ ได้แก่
1. การบอกลา เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”
2. การทักทาย เช่น “สวัสดีค่ะแม่”
3. การขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณครู”
4. การแสดงความคิดเห็น เช่น “หนูว่า
อันนี้สวยกว่า”
5. การขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพ่อ”

106

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย ใส่กระดุมให้เด็กดู และถอดกระดุมออก
แล้วบอกให้เด็กท�ำตาม
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด (PS)
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้าที่มีกระดุม
ขนาดใหญ่ อย่างน้อย 2 ซม. ผ่าน : เด็กสามารถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. สอนให้เด็กพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่าง
แล้วบอกให้เด็กพูดตาม
- สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่รับของจาก
ผู้ใหญ่ เช่น “ขอบคุณครับน้า”
- สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีที่พบผู้ใหญ่หรือแขกของ
ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่บ้าน เช่น “สวัสดีครับลุง”
- สอนให้เด็กกล่าวค�ำขอโทษทุกครัง้ ทีท่ ำ� ผิด เช่น “ขอโทษครับพ่อ”
- กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วยค�ำถาม เช่น “หนูว่า
อันนี้เป็นอย่างไร”
- สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูลานะคะ”
ผ่าน : เด็กสามารถพูดติดต่อกัน ได้ 3 ค�ำ 2. เตือนเมื่อเด็กลืมกล่าวค�ำขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ และบอกลา
ได้ครบทัง้ 5 ความหมาย และเหมาะสมกับ ทุกครั้ง
โอกาส
วัตถุประสงค์ : ฝึกการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาส
1. แสดงวิธีใส่กระดุมให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตาม
2. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือท�ำโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือ
ข้างหนึ่งจับสาบเสื้อที่ด้านที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้าง และใช้มือ
อีกข้างหนึ่งจับกระดุมตะแคงลง ดันใส่รังดุมครึ่งเม็ด
3. เปลี่ยนมือที่จับสาบเสื้อมาดึงกระดุมให้หลุดจากรังดุมทั้งเม็ด
4. ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถท�ำได้เองทุกขั้นตอน
ของที่ใช้แทนได้ : เสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

49 - 54
(4 ปี 1 เดือน
4 ปี 6 เดือน)

ช่วงอายุ 49 - 54 เดือน

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

107

ผ่าน

ไม่ผ่าน

กระโดดสองเท้าพร้อมกันไป กระโดดไปด้านข้างทีละข้าง และกระโดด 1. กระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลัง ให้เด็กดู
ด้านข้างและถอยหลังได้ (GM) ถอยหลัง ให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตาม 2. ยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไป
ทางซ้าย กระโดดไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับประคอง
ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้างได้ มือเด็กให้กระโดดไปในทิศทางตามที่บอก
ทัง้ 2 ข้าง และกระโดดถอยหลังได้โดยเท้า 3. ชวนเด็กเล่นกระโดดที่ไม่เป็นอันตราย
ทั้ง 2 ข้างไปพร้อมกัน
4. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่างการ
กระโดด

108

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ 1. วางรูปภาพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้าเด็ก
ที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ แล้วพูดกับเด็กว่า “หนูดูรูปภาพนี้”
2. น�ำชิน้ ส่วนรูปภาพวางคละกันแล้วบอก
(FM)
กับเด็กว่า “ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ”
อุ ป กรณ์ : รู ป ภาพที่ มี ส ่ ว น
ต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป
ผ่าน : เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภาพได้ถูก
ต้องทั้งหมด 8 ชิ้น

1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็กให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น
2. แยกรูปภาพทั้ง 6 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้
กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�ำแหน่งภาพบน - ล่าง
ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�ำแหน่งภาพซ้าย - ขวา
ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
5. เพิ่มความยาก โดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็ก
ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริม่ ท�ำได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วย
ตนเอง
6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาพที่ตัดแบ่งเป็น
8 ชิ้น
ของที่ใช้แทนได้ : รูปภาพ รูปการ์ตูนอื่น ๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น

https://youtu.be/RaVBw9yri3k
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)
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4 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

109

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เลื อ กรู ป ภาพที่ แ สดงเวลา
กลางวัน กลางคืน (RL)
อุปกรณ์ : รูปภาพ
1. เวลากลางวัน 3 รูป
2. เวลากลางคืน 3 รูป

1. วางรูปกลางวัน 1 รูป กลางคืน 1 รูป
ตรงหน้าเด็กแล้วบอกเด็กว่า “ชี้รูปที่เป็น
เวลากลางวัน” “ชีร้ ปู ทีเ่ ป็นเวลากลางคืน”
2. ให้เด็กชี้ภาพทีละชุด จนครบ 3 ชุด
ท�ำทีละชุดโดยวางภาพสลับที่กัน

1. น�ำรูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน และกลางคืนอย่างละ 1 รูป
ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายรูปกลางวัน กลางคืนทีละรูป
2. บอกให้เด็กชีท้ ลี ะภาพ ถ้าเด็กชีไ้ ม่ถกู ต้อง ให้จบั มือเด็กชีพ้ ร้อมกับ
ย�ำ้ ชือ่ รูปภาพแต่ละภาพจนเด็กชีภ้ าพได้ถกู ต้อง ให้ลดการช่วยเหลือลง
3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลางวัน กลางคืน ในสถานการณ์จริง

ผ่าน : เด็กสามารถชี้ภาพกลางวันและ ของที่ใช้แทนได้ :
กลางคืนได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ชุด - สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จริง
- รูปภาพกลางวัน กลางคืนทั่วไป
110

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ตอบค�ำถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน”
“ไม่สบาย” “หิว”
จะท�ำอย่างไร (EL)

ถามเด็ ก ว่ า “ถ้ า หนู รู ้ สึ ก ร้ อ นหนู จ ะท� ำ 1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อเด็กมาบอกความต้องการ เช่น หิว
อย่างไร” “ถ้าหนูไม่สบายหนูจะท�ำอย่างไร” ร้อน ปวดหัว ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ถามเด็กว่า “แล้วหนู
“ถ้าหนูหิวหนูจะท�ำอย่างไร”
จะท�ำอย่างไร” เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดก่อน
2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้พูดอธิบาย เช่น ถ้าหนูหิวน�้ำต้องไปดื่มน�้ำ
ผ่าน :  เด็กสามารถตอบถูก 2 ใน 3 ค�ำถาม ถ้าหนูร้อนหนูต้องไปอาบน�้ำหรือเปิดพัดลม ถ้าหนูปวดหัวหนูก็ต้อง
วัตถุประสงค์ : ฝึกการแก้ปญั หา เช่น
ทานยาหรือไปหาหมอ
ร้อน ตอบว่า	 ไปอาบน�้ำ เปิดพัดลม 3. ชวนเด็กพูดคุยและกระตุ้นให้ตอบค�ำถามในสถานการณ์อื่น ๆ
เพื่อให้ดูแลตนเองได้
ไม่สบาย ตอบว่า	 ไปนอน ไปหาหมอ กินยา เพิ่มเติม เช่น เก็บของผู้อื่นได้จะท�ำอย่างไร เห็นเพื่อนหกล้มจะท�ำ
หิว
ตอบว่า กินข้าว กินขนม
อย่างไร เห็นขยะตกที่พื้นจะท�ำอย่างไร ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้สอนวิธี
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้เด็ก

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

ข้อที่

49 - 54
(4 ปี 1 เดือน
4 ปี 6 เดือน)

111

ผ่าน

ไม่ผ่าน

55 - 59
(4 ปี 7 เดือน
4 ปี 11 เดือน)

112

ผ่าน

ไม่ผ่าน
113

ผ่าน

ไม่ผ่าน
114

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ช่วงอายุ 55 - 59 เดือน

https://youtu.be/0fUyuzKEEvs

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

ท� ำ ความสะอาดตนเองหลั ง ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เมื่อเด็ก
จากอุจจาระได้ (PS)
อุจจาระแล้วเด็กสามารถท�ำความสะอาด
ตนเองได้โดยการล้างก้นและล้างมือได้หรือไม่”
ผ่าน : เด็กสามารถท�ำความสะอาดตนเอง
โดยการล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่าย
อุจจาระได้
เดินต่อส้นเท้า (GM)
ก้าวเดินโดยให้สน้ เท้าข้างหนึง่ ไปต่อชิดกับ
ปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดูแล้วบอกให้
เด็กท�ำตาม
ผ่าน : ถ้าเด็กสามารถเดินโดยส้นเท้าต่อกับ
ปลายเท้าได้ 4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว
จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)
ยื่นกระดาษและดินสอให้เด็ก และบอกว่า
“หนูลองใช้ดินสอเขียนดูนะ”
อุปกรณ์ :
ผ่าน : เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่า
1. ดินสอ
ปลายประมาณ 1 - 2 ซม. และดินสออยู่
2. กระดาษ
ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมือข้างทีถ่ นัดของเด็กให้ถอื สายช�ำระฉีดน�ำ้
หรือใช้ขันน�้ำราดน�้ำที่ก้นของเด็กพร้อมกับจับมืออีกข้างของเด็ก
ให้ถูก้นจนสะอาด
2. ตักน�้ำราดโถส้วมหรือกดชักโครกท�ำความสะอาดส้วม
3. พาเด็กไปเช็ดก้นให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือเด็กท�ำ
ทุกขั้นตอน จนเด็กสามารถท�ำได้เอง
1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้างให้เด็กดู
2. บอกให้เด็กท�ำตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้เด็กใช้ส้นเท้าต่อ
กับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็ก
สามารถเดินได้เอง 4 - 5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว
1. จับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง แล้วชวนให้เด็ก
จับดินสอขีดเขียน
2. ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่างส่วนปลาย
ของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ
1 - 2 ซม. จนเด็กท�ำได้เอง

เลือกสีได้ 8 สี ตามค�ำสั่ง (RL) วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก แล้วบอก
เด็กว่า “หยิบก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินน�ำ
ก้อนไม้ทเี่ ด็กหยิบกลับไปวางทีเ่ ดิม บอกให้
อุปกรณ์ : ก้อนไม้ 10 สี
เด็กหยิบสีอื่น ๆ จนครบ 8 สี (สีฟ้า สีเขียว
10 ก้อน
สีชมพู สีด�ำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

1. สอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า
ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตาม
2. น�ำของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง
สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามเด็ก “อันไหนสี...”
3. หากเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจ�ำนวนสีขึ้นเรื่อย ๆ จนครบ
ทั้ง 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีด�ำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)
วัสดุที่ใช้แทนได้ :
ผ่าน : เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง - สีเทียน/สีไม้
8 สี ตามค�ำสั่งแต่ละครั้ง
- สิ่งของในบ้านที่มีสีสันต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

55 - 59
(4 ปี 7 เดือน
4 ปี 11 เดือน)

ข้อที่

115

ผ่าน

ไม่ผ่าน

116

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ผลั ด กั น พู ด คุ ย กั บ เพื่ อ นใน ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 1. กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก พู ด คุ ย หรื อ โต้ ต อบกั น ขณะเล่ น ด้ ว ยกั น เช่ น
กลุ่ม (EL)
ว่า “เด็กสามารถพูดคุยกับเพือ่ นโดยผลัดกัน เล่นขายของเล่น เป็นหมอกับคนไข้ ครูกับนักเรียน หรือเล่านิทานให้
ได้หรือไม่”
เด็กฟัง โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกนิทาน ถามค�ำถามเกี่ยวกับ
นิทานและฝึกให้เด็กยกมือขึน้ ก่อนตอบค�ำถาม
ผ่าน : เด็กสามารถผลัดกันพูดโต้ตอบ 2. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เช่น ถามเด็กว่า
ในกลุ่มได้
“วันนี้เราจะกินอะไรกันดี” “เดี๋ยวเราจะอ่านหนังสืออะไรดี”
3. เปิดโอกาสให้เด็ก ฝึกพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อแบ่งหน้าที่ในการ
ท�ำงานร่วมกัน เช่น ขออาสาสมัครในการช่วยแจกนมให้กับเพื่อน ๆ
ช่วยเก็บขยะ เก็บของเล่น จัดโต๊ะ เก้าอี้
4. ถ้าเด็กพูดแทรกให้บอกเด็กว่า “หนูรอก่อนนะ เดี๋ยวแม่ขอพูด
ให้จบก่อน แล้วหนูค่อยพูดต่อ” ท�ำทุกครั้งที่เด็กพูดแทรก
วัตถุประสงค์ : ฝึกการพูดโต้ตอบ และการควบคุมตนเองให้อดทนรอ
ในเวลาที่เหมาะสม ยืดหยุ่นทางความคิด พูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่กลุ่มพูด และเป็นการสร้างทักษะการเข้าสังคม
เล่ น เลี ย นแบบบทบาทของ ถามจากพ่อแม่ ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กว่า 1. ร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก เช่น เล่นเป็นครู เล่นเป็นหมอเล่น
ผู้ใหญ่ได้ (PS)
“เด็กเคยเล่นเลียนแบบบทบาทอาชีพของ เป็นหัวหน้า เล่นเป็นพ่อค้า โดยให้เด็กเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร
ผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่”
2. ให้ เ ด็ ก เล่ น ร่ ว มกั บ เด็ ก อื่ น ช่ ว ยหาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก น� ำ ไป
ประกอบการเล่น เช่น ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า โดยเลือกของให้เหมาะ
กับบทบาทและปลอดภัย
ผ่าน : เด็กสามารถเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ได้ 3. มอบหมายให้เด็กได้มีโอกาสผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้น�ำและผู้ตาม
อย่างน้อย 1 บทบาท เช่น พ่อ แม่ ครู แพทย์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เป็นหัวหน้าทีมในการเก็บของเล่น จัดโต๊ะ
พยาบาล หัวหน้ากลุ่ม โดยเลียนแบบผ่าน เก้าอี้
ทางน�้ำเสียงท่าทางการแต่งตัวกับเพื่อนได้

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

60
(5 ปี)

ข้อที่

117

ผ่าน

ไม่ผ่าน

118

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงไปข้าง วิธีประเมิน
หน้าได้ (GM)
แสดงวิ ธี เ ดิ น ต่ อ เท้ า ไปข้ า งหน้ า ให้ เ ด็ ก ดู
ประมาณ 8 ก้าว แล้วให้เด็กท�ำตาม โดย
แสดงให้เด็กดูได้หลายครั้ง ให้โอกาสเด็ก
ท�ำได้ 3 ครัง้
ผ่าน : เด็กสามารถเดินต่อเท้าไปข้างหน้า
ได้ 4 ก้าวขึน้ ไป โดยไม่ตอ้ งช่วยพยุงและ
ส้นเท้ากับปลายนิ้วเท้าอีกข้างหนึ่งห่างกัน
ไม่ เ กิ น 1 นิ้ ว โดยไม่ ก างแขนพยุ ง ตั ว
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง
ลอกรูป  (FM)
วิธีประเมิน
วางกระดาษและดินสอข้างหน้าเด็ก ให้เด็ก
ดูรปู  ชีแ้ ละบอกเด็กว่า “เขียนให้เหมือน
อุปกรณ์ :
รูปนี้” (โดยห้ามพูดว่า “สี่เหลี่ยม” และ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ไม่ตอ้ งใช้นวิ้ เขียนเป็น  ) ให้โอกาสเด็ก
ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร
ท�ำ 3 ครั้ง
บนกระดาษพื้นขาว
(เส้นด�ำบนพื้นขาวความหนา ผ่าน : เด็กสามารถวาดเส้นตรง 4 เส้นให้
เป็นสี่เหลี่ยมได้ (ปลายมนไม่ได้) โดยแต่ละ
เส้น 2 มิลลิเมตร)
เส้นต้องตัดกันเป็นมุมฉากหรือใกล้เคียง
และความยาวแต่ ล ะด้ า นใกล้ เ คี ย งกั น
ได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ฝึกให้เด็กเดินทรงตัวบนพืน้ ทีม่ ลี ายเป็นเส้นขนาน ห่างกันประมาณ
8 นิ้ว โดยเท้าไม่ออกนอกเส้น ถ้าพื้นไม่มีลายใช้เทปสีติดเป็นแนว
ขนานแทน
2. เมื่อเด็กเดินได้คล่องลดระยะห่างลงเหลือ 4 นิ้ว และต่อไปให้เดิน
เหยียบบนเส้นตรงเส้นเดียว โดยวางส้นเท้าให้ตอ่ กับปลายนิว้ ของอีก
ข้างหนึ่งโดยพ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กท�ำให้เด็กดูก่อน ถ้าเด็ก
ไม่มั่นใจให้ช่วยเหลือโดยการจับมือและค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง
จนกระทั่งเด็กเดินได้ด้วยตัวเอง
1. เอารูปภาพที่มีรูปสี่เหลี่ยมให้เด็กดู หรือชี้ให้เด็กดูสิ่งของในบ้านที่
เป็นรูปสี่เหลี่ยม เช่น กรอบรูป ปฏิทิน และบอกว่านี่คือรูปสี่เหลี่ยม
แล้วใช้นิ้วลากตามเส้นสี่เหลี่ยม
2. วาดสี่เหลี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้ด้านกว้างและยาวมีความยาว
ใกล้เคียงกัน ให้เด็กดูและให้เด็กท�ำตาม
3. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กสังเกตหรือรู้จักสี่เหลี่ยมแบบอื่น ๆ เช่น
ประตู หน้าต่าง โต๊ะ ตู้ แผ่นกระเบื้องในบ้าน เป็นต้น แล้วให้เด็ก
หัดวาดสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหล่านั้น

       ผ่าน                    ไม่ผ่าน
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วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
วางกระดาษและดิ น สอไว้ ข ้ า งหน้ า เด็ ก
บอกเด็กว่า “วาดรูปคน ให้สมบูรณ์ 1 รูป
อุปกรณ์ : กระดาษและดินสอ บนกระดาษนี้” ต้องแน่ใจว่าเด็กวาดเสร็จ
จึงประเมิน
ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปคนได้ 6 ส่วนขึ้น
ไป ส่วนที่เป็นคู่ถือเป็น 1 ส่วน เช่น หู ตา
แขน ขา เท้า (หน้าวงกลม นับเป็น 1 ส่วน)

1. ชี้ชวนเด็กให้ดูตัวคน/รูปคนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2. วาดรูปวงกลม แล้วให้เด็กวาดเพิ่มส่วนประกอบของใบหน้า
หลังจากนั้นพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ว่ามีหน้าที่อะไร
3. ให้เด็กมองดูคนว่านอกจากหน้าแล้วมีส่วนประกอบของร่างกาย
อื่น ๆ ได้แก่ คอ ล�ำตัว แขน ขา มือ เท้า แล้วให้เด็กลองวาดดู
4. แสดงความสนใจและชมเชยเมือ่ เด็กพยายามวาด และพูดคุยขยาย
ความเข้าใจการรับรูแ้ ละการฝึกทักษะในการวาด คุยกับเด็กว่า อวัยวะ
ที่วาด คืออะไรและใช้ท�ำอะไร
5. ให้เด็กได้มีโอกาสในการวาดสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปคน หรือสัตว์ต่าง ๆ
โดยมีผู้ใหญ่ชี้แนะ แล้วให้เด็กวาดเองโดยอิสระและเล่าว่าวาดรูป
อะไร

วิธีประเมิน
1. บอกเด็ ก ว่ า “ครู จ ะเล่ า นิ ท านให้ ฟ ั ง
หนูตงั้ ใจฟังนะคะ แล้วครูจะถามให้หนูตอบ
นะคะ”
2. เล่าเรือ่ งนิทานในสวน ให้เด็กฟัง ตามใบ
นิทานจนจบ โดยใช้เวลา 2-3 นาที พูดอย่าง
ชัดเจน และน่าสนุก แล้วถามเด็กว่า
ก. “หนูลองบอกครูซวิ า่ นิทานทีฟ่ งั เกีย่ วกับ
อะไร แล้วเรือ่ งราวเป็นยังไงคะ” ให้เด็กตอบ
ข. “เมื่อเพื่อนๆ แวะมาชวนให้ไปวิ่งเล่น
ท�ำไมกระต่ายขาวจึงอยูท่ ำ� สวน ไม่ไปวิง่ เล่น
กับเพื่อน” ให้เด็กตอบ ถ้าเด็กยังตอบไม่ได้
ให้เล่าได้อีก 1 ครั้ง

1. พูดคุย เล่านิทานให้เด็กฟัง ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เล่า
ให้เด็กพูดถึงสิง่ ทีช่ อบในเรือ่ งนัน้ โดยพ่อแม่ ผูป้ กครองสรุปใจความว่า
เป็นเรื่องอะไร ใครท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร
2. ให้เด็กเล่าเรื่องนั้นให้กับคนในครอบครัวฟัง โดยผู้ใหญ่แสดงความ
สนใจฟัง และชวนพูดคุยขยายความต่อยอด หรือซักถามเด็กเพิ่มเติม
เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน
3. เลือกนิทานที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม และการน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เป็นการฝึกทักษะ
สมองในด้านบริหารจัดการ(EF) ในขณะทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการด้านภาษา
โดยเฉพาะการรู้จักฟังให้ได้ใจความ เช่น นิทานในสวน พระราชาใจดี
ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์

119

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วาดรูปคนได้ 6 ส่วน
(FM)

120

ผ่าน

ไม่ผ่าน

จับใจความเมื่อฟังนิทานหรือ
เรื่องเล่า (RL)
อุปกรณ์ :
ใบนิทาน “หนังสือนิทาน
ในสวน”
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ผ่าน
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ผ่าน : เด็กสามารถใช้ค�ำพูดบอกเรื่องราว
ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้ทั้งข้อ ก และข้อ ข
ก. อย่างน้อยได้ใจความ 1 ใน 2 ประเด็น
ดังนี้
- กระต่ายขาว ขยัน ชอบท�ำสวน และ
ขุดบ่อเก็บน�้ำ เมื่อได้พืชผัก ก็ใจดีน�ำไปแบ่ง
ให้สัตว์อื่น ๆ กิน
- เพื่อน ๆ ที่มัวเที่ยวเล่นไม่ท�ำสวน ถึง
เวลาแห้งแล้งก็ไม่มีผักกิน กระต่ายขาว
ท�ำสวนมีผักเยอะก็เลยแบ่งให้
ข. เด็ ก สามารถตอบค� ำ ถามได้ ใจความ
ประมาณนี้
“กระต่ า ยขาว ตั้ ง ใจท� ำ งานให้ เ สร็ จ /
กระต่ายขาวสนุกและวิ่งไปมากับการท�ำ
สวนอยู่แล้ว/กระต่ายขาวรู้จักคิดเลือกท�ำ
สวนแทนการไปวิ่งเล่น เพราะมีประโยชน์
มากกว่า (มีพืชผักไว้กิน)
นับก้อนไม้ 5 ก้อน (รู้จ�ำนวน วิธีประเมิน
วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้บนโต๊ะ ข้างหน้า
เท่ากับ 5) (RL)
เด็ก วางกระดาษ 1 แผ่น ไว้ข้างก้อนไม้
อุปกรณ์ : ก้อนไม้ 8 ก้อนและ บอกเด็กว่า “หยิบก้อนไม้ 5 ก้อนวางบน
กระดาษ” เมื่อเด็กท�ำเสร็จ ถามเด็กว่า
กระดาษ 1 แผ่น
“บนกระดาษมีก้อนไม้กี่ก้อน”
ผ่าน : เด็กวางก้อนไม้ 5 ก้อน และบอก
จ�ำนวนถูกต้อง โดยไม่ตอ้ งนับ 1-2-3-4-5 ซ�ำ้
ถ้าเด็กท�ำไม่ผา่ นในครัง้ แรกให้โอกาสท�ำอีก
1 ครั้ง

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. เล่นกับเด็ก สอนให้นับสิ่งของเพิ่มขึ้นทีละชิ้น
2. ฝึกเด็กให้รู้จักจ�ำนวน โดยน�ำสิ่งของมากกว่า 5 ชิ้นมาวางไว้
นับให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วฝึกให้เด็กหยิบสิ่งของ มา 2 ชิ้น แล้วค่อย ๆ
เพิ่มจ�ำนวนถึง 5 ชิ้น
3. เมื่อเด็กรู้จักจ�ำนวน 5 ชิ้นแล้ว ค่อยเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
4. สอนให้เด็กรู้จักตัวเลขอารบิก 1-5 แล้วน�ำเอาสิ่งของมาเรียงตาม
จ�ำนวนของตัวเลขนั้น ๆ เมื่อเด็กท�ำได้แล้ว เพิ่มจ�ำนวนตัวเลขเป็น
6-10
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้หลักคณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่องจ�ำนวนและ
ตัวเลข
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โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

122

ผ่าน

ไม่ผ่าน

อ่ า นออกเสี ย งพยั ญ ชนะได้ วิธีประเมิน
ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง” วางแผ่นพยัญชนะทีละ 1 แผ่น ชี้และถาม
เด็กว่า “นี่ตัวอะไร” ให้เด็กอ่าน ตามล�ำดับ
“ด” “น” “ย” (EL)
“ก” “ง” “ด” “น” “ย”
ผ่ า น : เด็ ก อ่ า นออกเสี ย งพยั ญ ชนะได้
ถูกต้อง ทั้ง 5 ตัว เช่น ตัว ก เด็กอ่านได้ว่า
อุปกรณ์ :
แผ่นพยัญชนะ “ก” “ง” “ด” กอ หรือ กอไก่
ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ในครั้งแรกให้โอกาสท�ำอีก
“น” “ย” (แผ่นละตัว)
1 ครั้ ง เฉพาะพยั ญ ชนะตั ว นั้ น ไม่ ต ้ อ ง
อ่านซ�้ำทั้ง 5 ตัว
หมายเหตุ หากมีการออกเสียงตามภาษา
ท้องถิ่นที่แตกต่างจากภาษากลางให้ถือว่า
ผ่าน

1. น�ำหนังสือหรือแผ่นภาพที่มีตัวพยัญชนะไทย ชี้ตัวพยัญชนะแล้ว
อ่านให้เด็กฟังทีละตัว เพื่อให้เด็กรู้จักและพูดตาม เช่น ชี้ตัว ก
แล้วพูด กอไก่ และให้เด็กพูดตาม
2. ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและผู้ใหญ่อ่าน แล้วให้เด็กอ่านตาม
3. ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและอ่านเอง
4. พูดถึงค�ำที่ใช้เสียงพยัญชนะนั้น ๆ เป็นเสียงต้น/พยัญชนะต้น
เช่น ก ออกเสียง กอ เป็นเสียงต้น/พยัญชนะต้น ของค�ำว่า ไก่ กบ กา
แก้ว กล้วย กิน เป็นต้น
5. ต่อไปค่อย ๆ เพิ่มให้เด็กได้เรียนรู้รูปและเสียงพยัญชนะตัวอื่น ๆ
และสระง่าย ๆ เช่น สระ อา
วัตถุประสงค์ รูจ้ กั พยัญชนะและเปล่งเสียงพยัญชนะง่ายๆ ซึง่ น�ำไปสู่
การรูจ้ กั เสียงต้น/พยัญชนะต้นของค�ำ เป็นทักษะเบือ้ งต้นของการพูด
และการอ่าน

123

ผ่าน

ไม่ผ่าน

รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล
(EL)

1. ถามพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแล
เด็ก ว่า เด็กมีการพูดอย่างมีเหตุผล ด้วยการ
ใช้ค�ำว่า “ท�ำไม” ในการถาม เช่น “ท�ำไม
ต้องกินข้าว”/ “ท�ำไมต้องนอน”
2. ถามค�ำถาม 3 ข้อ และให้เด็กตอบทีละ
ข้อ ดังนี้
“ท�ำไมหนูต้องล้างมือ”
“ท�ำไมหนูต้องกินผัก”
“เวลาเล่นเสร็จท�ำไมหนูต้องเก็บของเล่น”
ผ่าน : เด็กท�ำได้ทั้งข้อ 1 และ 2
1. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
ตอบว่า เด็กมีการใช้ค�ำว่า “ท�ำไม” ในการ
ตั้งค�ำถาม เช่น

1. พ่อ แม่ ผู้ปกครองอธิบายถึงเหตุผลและท�ำเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับ
การท�ำกิจวัตรในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ท�ำไมต้องแปรงฟัน ท�ำไมต้องล้าง
มือ ท�ำไมต้องรับประทานผัก
2. พ่อแม่ต้องไม่ให้เหตุผลผิด ๆ หรือหลอกลูก เช่น ไม่รับประทาน
ข้าวให้หมดเดี๋ยวต�ำรวจจับ ตุ๊กแกกินตับ ผีหลอก แต่ควรอธิบายด้วย
เหตุผลง่าย ๆ และท�ำเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง
3. ในสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงให้ลกู อธิบายถึงเหตุทเี่ กิดขึน้ เช่น ท�ำไม
เวลาไอต้องปิดปาก
4. ท�ำกิจกรรมร่วมกับลูกหรือชวนลูกท�ำงานด้วยกัน แล้วให้ลกู สังเกต
ชวนให้เกิดค�ำถามและคิดหาเหตุผล เช่น ชวนท�ำกับข้าว ให้สังเกตว่า
ไข่สุกกับไข่ดิบเป็นอย่างไร ท�ำขนมที่ลูกได้เห็นการแปรสภาพ เช่น
ขนมครก ขนมเค้ก ขนมกล้วย การพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

“ท�ำไมต้องกินข้าว”/ “ท�ำไมหนูตอ้ งนอน”
2. เด็กตอบได้อย่างมีเหตุผล อย่างน้อย
1 ใน 3 ข้อ เช่น มือสกปรก/ต้องล้างมือ
ก่ อ นกิ น ข้ า ว/กิ น ผั ก ท� ำ ให้ เ ด็ ก ร่ า งกาย
แข็งแรง (ถ้ามีคำ� ว่า “เพราะ”น�ำหน้า ถือว่า
ดีมาก ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย)
60
(5 ปี)

124

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1. ท�ำตัวเป็นแบบอย่างในการแสดงความรู้สึกเห็นใจ และช่วยเหลือ
แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อ วิธีประเมิน
เห็ น เพื่ อ นเจ็ บ หรื อ ไม่ ส บาย ถามเด็กว่า “เมือ่ หนูเห็นเพือ่ นร้องไห้เพราะ ผู้อ่นื
เสียใจหรือเจ็บ หนูจะท�ำอย่างไร”
2. เล่านิทาน หรือเล่นบทบาทสมมุติในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น
(PS)
เมื่อเห็นเพื่อนหรือญาติหรือคนหกล้ม
ผ่าน : เด็กตอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ 3. ส่งเสริมหรือชีแ้ นะให้เด็กรูส้ กึ เห็นใจและแนะน�ำให้เด็กแสดงความ
เช่น หนูเข้าไปช่วยเพื่อน ปลอบเพื่อนหรือ ห่วงใยด้วยการพูดหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าช่วยเหลือ
บอกครู/ผู้ใหญ่ให้มาช่วยเพื่อน
4. ในกรณีที่พบอุบัติเหตุร้ายแรงเกินก�ำลังให้เด็กรู้จักบอกให้ผู้ใหญ่
เข้ามาช่วยเหลือ
5. ชมเชยและชี้ให้เห็นผลที่เกิดจากการกระท�ำดีของเด็ก
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

61 - 66
(5 ปี 1 เดือน
5 ปี 6 เดือน)

68

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

125

ผ่าน

ไม่ผ่าน

กระโดดขาเดี ย วไปข้ า งหน้ า วิธีประเมิน
บอกเด็ ก ว่ า “กระโดดขาเดี ย วต่ อ เนื่ อ ง
4 ครั้ง ทีละข้าง (GM)
4 ครั้ง ไปข้างหน้า ท�ำทีละข้าง” หรือ
กระโดดให้ เ ด็ ก ดู ก ่ อ นแล้ ว บอกให้ เ ด็ ก
ท�ำตาม

126

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตัดกระดาษตามเส้นตรง
ต่อเนื่อง ยาว 15 ซม. (FM)

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. จับมือเด็ก แล้วบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขาข้างเดียว เมือ่ มัน่ ใจปล่อย
มือเด็กเพื่อให้เด็กยืนขาเดียวเองทีละข้าง
2. กระโดดขาเดียวให้เด็กดูและบอกให้ท�ำตาม โดยกระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ก่อน
3. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�ำตาม
4. ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว (กระต่ายขาเดียว)
ผ่ า น : เด็ ก สามารถกระโดดขาเดี ย วไป ตามการละเล่นในแต่ละพื้นที่
ข้างหน้าต่อเนื่อง 4 ครั้ง ทั้ง 2 ข้าง (ซ้ายและ 5. เมื่อเด็กท�ำได้จะเป็นพื้นฐานของการออกก�ำลังกายอย่างอื่นต่อไป
ขวา) ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ในครั้งแรก ให้โอกาส เช่น กระโดดเชือก ฟุตบอล บาสเกตบอล ยิมนาสติก เต้นระบ�ำ หรือ
อีก 1 ครั้ง
ร�ำไทย

วิธีประเมิน
1. ชวนเด็กให้ชว่ ยท�ำงานบ้านทีอ่ อกก�ำลังมือและนิว้ มือ เน้นการใช้หวั
บอกให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษตามเส้น แม่มือกับนิ้วชี้ เช่น ช่วยบิดผ้า ช่วยหยิบของใช้ เด็ดผัก ใช้ไม้หนีบ
ตรงยาว 15 ซม. ต่อเนื่อง
ใช้ตะเกียบ ใช้คีมคีบสิ่งของ ใช้ช้อนส้อม จับไม้พาย ทากาว ทาแยม
อุปกรณ์ :
หรือท�ำงานบ้านที่เน้นการใช้ตากับมือประสานกัน เช่น จัดโต๊ะอาหาร
1. กระดาษที่ มี เ ส้ น ตรงยาว ผ่ า น : เด็ ก สามารถตั ด กระดาษตาม เด็ดผัก เตรียมอาหาร สอนให้ใช้สองมือท�ำงานร่วมกันด้วยตนเอง
เส้นตรงได้ อย่างต่อเนื่อง ยาว 15 ซม.
15 ซม. จากขอบ
เช่น ผูกและแก้ปมเชือกรองเท้า กลัดกระดุมเสื้อ ใส่เข็มขัด
2. กรรไกรปลายมนส� ำ หรั บ
2. ชวนท�ำกิจกรรมที่ใช้เครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะที่หลากหลาย
เด็ก
ที่ ช่ ว ยพั ฒนากล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก เช่ น สี เที ย น พู ่ กัน สี ไ ม้ สี เมจิ ก
(ไร้สารพิษ) การท�ำศิลปะโดยใช้วัสดุตามธรรมชาติและการผสมสี
ให้เป็นสีต่าง ๆ
3. ชวนเด็กท�ำกิจกรรมที่ต้องใช้กรรไกรและสอนวิธีการใช้อย่าง
ปลอดภัย (ใช้กรรไกรปลายมนส�ำหรับเด็ก) โดยเริ่มจากการตัดเป็น
เส้นตรง แล้วจึงค่อยฝึกตัดเป็นรูปต่าง ๆ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

61 - 66
(5 ปี 1 เดือน
5 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

1. ชวนเด็กนับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจ�ำวัน ของใช้
บวกเลขเบือ้ งต้น ผลลัพธ์ไม่เกิน วิธีประเมิน
10 (RL)
ถามเด็กว่า 1+2 เท่ากับเท่าไร 5+5 เท่ากับ ในบ้าน เช่น ไม้หนีบผ้า โต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม หรือนับของที่แม่ซื้อ
มาจากตลาด
เท่าไร
2. คุยและชี้ชวนให้เด็กรู้ว่าของอะไรที่นับจ�ำนวนได้ กับนับไม่ได้ เช่น
ผ่ า น : ถ้ า เด็ ก สามารถรวมสิ่ ง ของหรื อ เก้าอี้นับได้ ทรายนับไม่ได้หรือนับล�ำบาก แต่ถ้าจะนับต้องบรรจุใน
นับนิ้วรวมกันโดยใช้จ�ำนวน 1-5 โดยตอบ ภาชนะ เช่น ใส่ทรายในถุง ใส่ข้าวสารในถุงแล้วนับเป็นจ�ำนวนถุง
3. ชวนเด็กเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข เช่น เกมจับคู่ภาพกับจ�ำนวน
ถูกทั้ง 2 ค�ำถาม ให้โอกาสตอบ 2 ครั้ง
เกมหาเลขคู่ เกมหาเลขคี่ หมากเก็บ เวลานั่งรถชวนลูกให้สังเกต
หมายเลขทะเบียนรถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญาณไฟจราจรที่แสดง
ตัวเลขนับถอยหลัง
4. สอนให้เด็กรู้จักการบวกโดยน�ำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จ�ำนวน
มารวมกัน เช่น มีไม้หนีบสีฟ้า 3 อัน สีเหลือง 4 อัน รวมมีไม้หนีบกี่อัน
5. เล่ น เกมที่ ต ้ อ งมี ก ารนั บ จ� ำ นวน นั บ คะแนนการบวก การลบ
นับเดินหน้านับถอยหลัง
6. เล่านิทานและอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข
7. ชวนเปรียบเทียบจ�ำนวนคน พืช สัตว์ สิ่งของ

128

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เด็กสามารถอธิบายหน้าที่
หรือคุณสมบัติของสิ่งของ
ได้อย่างน้อย 6 ชนิด (EL)

วิธีประเมิน
ถามเด็กด้วยค�ำถามปลายเปิด เช่น “...เป็น
อย่างไร” ให้อธิบายถึงสิง่ ของ 8 ชนิด ได้แก่
บ้าน บอล เก้าอี้ ส้ม จาน แมว ทะเล/คลอง
หลังคา/เพดาน
ตามคุณสมบัติข้างล่างนี้อย่างน้อย 1 อย่าง
1. การใช้งาน 2. รูปร่าง 3. ส่วนประกอบ
4. จัดอยู่ในประเภทอะไร
ผ่าน : เด็กสามารถอธิบายคุณสมบัติของ
สิ่งของได้ถูกต้องอย่างน้อย 6 ชนิด

1. พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชี้ให้สังเกตรูปร่างลักษณะ
การใช้งาน ส่วนประกอบท�ำมาจากสิ่งใด
2. อธิ บ ายหน้ า ที่ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู ่ ร อบตั ว จาก
ของจริงหรือรูปภาพให้เด็กฟังบ่อยๆ เช่น “ลูกบอลกลม ๆ เอาไว้เตะ”
“แมวเป็นสัตว์เลี้ยงมี 4 ขา ร้องเหมียว ๆ”
3. กระตุ้นให้เด็กตอบค�ำถามเกี่ยวกับหน้าที่หรือคุณสมบัติของสิ่งของ
ต่าง ๆ จนเด็กสามารถตอบได้เอง
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

61 - 66
(5 ปี 1 เดือน
5 ปี 6 เดือน)

129

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ช่วยงานบ้าน (PS)

67 - 72
(5 ปี 7 เดือน
6 ปี)

130

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ผ่าน

ไม่ผ่าน
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วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีประเมิน
ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู/ผู้ดูแลเด็กว่า
เด็กช่วยงานบ้านง่าย ๆ ได้หรือไม่ เช่น
- เก็บทีน่ อน/พับผ้าห่ม - ช่วยตากผ้า/เก็บผ้า
- เก็บของเล่น/ของใช้เข้าที่
ผ่าน : พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู/ผู้ดูแลเด็ก ตอบ
ได้วา่ เด็กช่วยเหลืองานบ้านได้อย่างน้อย 2 อย่าง
วิง่ หลบหลีกสิง่ กีดขวางได้ (GM) วิธีประเมิน
1. ตัง้ สิง่ กีดขวาง (เช่น เก้าอี้ กรวย กล่อง) ใน
อุปกรณ์ : สิ่งกีดขวาง (เช่น แนวตรง ระยะห่าง 1 เมตร จ�ำนวน 3 จุด โดยบอก
เก้าอี้ กรวย กล่อง) ตัง้ ระยะห่าง เด็กว่า “เรามาเล่นวิง่ อ้อมสิง่ กีดขวางกันเถอะ”
1 เมตร จ�ำนวน 3 จุด
2. สาธิตวิธีวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางให้เด็กดู
3. จัดให้เด็กยืนบนพื้นราบและบอกให้เด็กวิ่ง
หลบหลีกสิง่ กีดขวางแล้วให้เด็กวิง่ กลับมาทีจ่ ดุ เดิม
ผ่าน : เด็กวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดย
ไม่หกล้มหรือชนสิ่งกีดขวาง
ลอกรูปสามเหลี่ยม (FM)
วิธีประเมิน
วางกระดาษและดินสอข้างหน้าเด็ก ให้เด็ก
ดูรูป ∆ ชี้และบอกเด็กว่า “เขียนให้เหมือน
อุปกรณ์ :
รูปนี้” (โดยห้ามพูดว่า “สามเหลี่ยม” และ
- กระดาษแข็งที่มีภาพ
ไม่ต้องใช้นิ้วเขียนเป็น ∆) ให้โอกาสเด็กท�ำ
สามเหลี่ยมด้านเท่า ขนาด
3 ครั้ง
1 นิ้ว
- กระดาษ ดินสอ
ผ่าน : เด็กสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยม ∆
ได้โดยเด็กท�ำได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ฝึกเด็กในสถานการณ์จริงโดยท�ำเป็นตัวอย่างและชักชวนเด็กท�ำ รวม
ทั้งจัดหาอุปกรณ์และงานที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ไม้กวาด ที่ตักผง
ผ้าเช็ดพื้น หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก ให้เด็กกวาดบ้าน ถูบ้าน
เช็ดเก้าอี้

1. ชี้ให้ดูสิ่งกีดขวางว่าจะวิ่งจากไหนไปไหน
2. สาธิตให้เด็กดู
3. วิ่งไปพร้อมกับเด็ก
4. บอกให้เด็กรู้จักจังหวะในการวิ่ง เช่น พูดว่า “หยุด”พร้อมพาเด็ก
หยุดวิ่งพูดค�ำว่า “วิ่งอ้อม” พร้อมพาเด็กวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวาง ท�ำเช่นนี้
จนกว่าเด็กวิ่งได้เอง
5. เมื่อเด็กท�ำได้ให้เพิ่มสิ่งกีดขวางตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อม วางแผนเพื่อแก้ไข
สถานการณ์และท�ำงานจนส�ำเร็จ
1. ชี้ชวนให้เด็กดูสิ่งรอบตัวที่เป็นรูปสามเหลี่ยม เช่น หลังคาบ้าน
กระดาษสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั พับครึง่ ทะแยงมุมเป็นรูปสามเหลีย่ ม ผ้าพันคอ
ที่เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านข้างของหมอนขวาน ธงรูปสามเหลี่ยม
2. วาดรูปสี่เหลี่ยมแล้วขีดเส้นทะแยงมุมเพื่อให้เป็นสามเหลี่ยม 2 อัน
ให้เด็กดู แล้วให้เด็กวาดตาม
3. เขียนจุดสามจุดแล้วให้เด็กโยงเส้นระหว่างจุดเป็นรูปสามเหลี่ยม
แล้วให้เด็กวาดโดยผู้ใหญ่ไม่ต้องจุดให้ก่อน
4. ชวนเด็กให้วาดรูปสามเหลี่ยมประกอบเป็นรูปต่าง ๆ และน�ำมาต่อ
เติมกับภาพที่เด็กวาด เช่น รูปดาว ใบของเรือ หลังคาบ้าน ผีเสื้อ โบว์
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็กรู้จักวาดรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปเรขาคณิต
เป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

67 - 72
(5 ปี 7 เดือน
6 ปี)

ข้อที่

ทักษะ
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ไม่ผ่าน

ลบเลข (RL)
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

เด็กสามารถบอกชือ่ สิง่ ของได้ 3
หมวด ได้ แ ก่ สั ต ว์ , เสื้ อ ผ้ า ,
อาหาร (EL)
อุปกรณ์ : ชุดภาพสิง่ ของ 3 หมวด
1. หมวดสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่ ช้าง
2.หมวดเสื้อผ้า ได้แก่ เสื้อยืด
กระโปรง กางเกง
3. หมวดอาหาร
ได้แก่
ปลาทู
ไข่ดาว
ผัดผัก

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
1. ชวนเด็กนับสิง่ ของต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวในชีวติ ประจ�ำวัน ของใช้ในบ้าน
ถามเด็กว่า “แม่มีไข่ 5 ฟอง ทอดไข่ให้ลูก เช่น ไม้หนีบผ้า โต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม หรือนับของที่แม่ซื้อมาจากตลาด
กินไปแล้ว 2 ฟองเหลือไข่กี่ฟอง”
2. คุยและชี้ชวนให้เด็กรู้ว่าของอะไรที่นับจ�ำนวนได้ กับนับไม่ได้ เช่น
เก้าอี้นับได้ ทรายนับไม่ได้หรือนับล�ำบาก แต่ถ้าจะนับต้องบรรจุใน
ภาชนะ เช่น ใส่ทรายในถุง ใส่ข้าวสารในถุง แล้วนับเป็นจ�ำนวนถุง
3. ชวนเด็กเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข เช่น เกมจับคู่ภาพกับจ�ำนวน เกมหา
เลขคู่ เกมหาเลขคี่ หมากเก็บ เวลานัง่ รถชวนลูกให้สงั เกตหมายเลขทะเบียน
ผ่ า น : ถ้าเด็กสามารถหักลบโดยนับนิ้ว รถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญาณไฟจราจรทีแ่ สดงตัวเลขนับถอยหลัง
หรือสิ่งของออกจากจ�ำนวนไม่เกิน 5 ได้ 4. สอนให้เด็กรู้จักการลบ โดยน�ำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จ�ำนวน
ให้โอกาสตอบ 2 ครั้ง
มาหักลบกัน เช่น มีส้ม 5 ลูก กินไป 3 ลูก เหลือส้มกี่ลูก
5. เล่ น เกมที่ ต ้ อ งมี ก ารนั บ จ� ำ นวน นั บ คะแนนการบวก การลบ
นับเดินหน้านับถอยหลัง
6. เล่านิทานและอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข
7. ชวนเปรียบเทียบจ�ำนวนคน พืช สัตว์ สิ่งของ
วิธีประเมิน
1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักหมวดสิ่งของต่าง ๆ เช่น หมวดเสื้อผ้า
1. ผู้ทดสอบยกตัวอย่างให้เด็กดู เช่น จาน ได้แก่อะไรบ้าง หมวดสัตว์ได้แก่อะไรบ้าง หมวดอาหารได้แก่อะไรบ้าง
ชาม ถ้วย เรียกว่าภาชนะ (ของใส่อาหาร 2. เมื่อเด็กตอบได้ทั้ง 3 หมวดแล้วให้สอนเด็กให้รู้จักหมวดอื่น ๆ ที่อยู่
ไว้กิน)
รอบตั ว เด็ ก เช่ น หมวดอุ ป กรณ์ การเรี ย น (เครื่ อ งเขี ย น) หมวด
2. ผู้ทดสอบเอารูปทั้ง 3 ชุดให้เด็กดูทีละชุด เครื่องครัว (อุปกรณ์ท�ำอาหาร) หมวดเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์)
แล้วถามทีละชุดว่า “รูปทั้งหมดนี้คืออะไร” หมวดเครื่องนอน (ของที่ใช้ส�ำหรับนอน) หมวดอุปกรณ์ท�ำความ
สะอาดบ้าน เป็นต้น
ผ่าน : เด็กสามารถบอกประเภทสิ่งของ 3. ถามเด็กถึงเหตุผลในการจัดหมวดหมู่สิ่งของนั้น ๆ
ได้ถูกต้อง ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้า, อาหาร 4. ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กสามารถแยกประเภทสิ่งของได้เอง
(ให้โอกาสเด็กตอบ ชุดละ 1 ครั้ง)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

67 - 72
(5 ปี 7 เดือน
6 ปี)

ข้อที่
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

เด็กแปรงฟันได้ทั่วทั้งปาก (PS) วิธีประเมิน
1. ถามเด็กว่า “เวลาหนูแปรงฟัน หนูใช้อะไร
อุปกรณ์ :
บ้างคะ”
- แปรงสีฟนั ส่วนตัวของเด็กและ 2. บีบยาสีฟันให้เด็กขนาดตามความกว้าง
ยาสีฟัน
ของแปรง แล้วให้เด็กแปรงฟันให้ดู

ผ่าน : เด็กท�ำได้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2
1. เด็กรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟัน
ได้แก่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน
2. เด็กสามารถแปรงฟันโดยขยับ
แปรงหน้าหลังสั้น ๆ (Scrub)
ครบทุกซี่ทุกด้าน
นานอย่างน้อย
2 นาที
73 - 78
(6 ปี 1 เดือน
6 ปี 6 เดือน)
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ผ่าน

ไม่ผ่าน

เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลง
กั น ให้ คู ่ กั บ สั ญ ญาณเสี ย งที่
ผู ้ ใ หญ่ ท� ำ ขึ้ น 2 ชนิ ด ต่ อ กั น
(GM+EF)

วิธีประเมิน
1. บอกค�ำสั่งดังนี้
- เคาะโต๊ะ 2 ครั้ง แปลว่ากระโดด โดยขา
2 ข้างลงพร้อมกัน
- ปรบมือ 2 ครัง้ แปลว่ากระโดดกางแขน 2 ข้าง
2. ทบทวนค�ำสั่งจนเด็กเข้าใจ
3. เริ่มทดสอบ ผู้ประเมินให้สัญญาณและ
พูดว่า “เตรียมตัว เริ่ม”
ผ่าน : เด็กท�ำถูกต้องทั้ง 2 สัญญาณเสียง
ถ้าครั้งแรกไม่ผ่าน ให้โอกาสท�ำอีก 1 ครั้ง

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. พูดคุยเล่านิทาน เรื่องการแปรงฟัน ประโยชน์ของฟันสะอาด
2. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์แปรงฟัน
3. ผูป้ กครองบีบยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1000 ppm ขนาด
ตามความกว้างของแปรง (ส�ำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
ผู้ปกครองบีบยาสีฟันขนาดตามความยาวของแปรง)
4. ฝึกเด็กให้ขยับแปรงในแนวหน้า-หลังสัน้ ๆ ครบทุกซีท่ กุ ด้าน และ
แปรงลิน้ เพือ่ ประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์ต้องสัมผัส
ฟันนานอย่างน้อย 2 นาที
5. ฝึกให้เด็กบ้วนฟองยาสีฟนั ออกอย่างเดียวหรือบ้วนปากด้วยน�ำ้ เปล่า
เพียง 1 ครั้ง (เพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากมากที่สุด) และล้าง
แปรงให้สะอาด
6. ผู้ปกครองตรวจความสะอาดโดยใช้หลอด
ดูดน�้ำตัดปลายมนเขี่ยคอฟันใกล้ขอบเหงือก
หากไม่สะอาดควรแปรงซ�้ำ
การใช้หลอดตัดปลายมนตรวจความสะอาดฟัน
7. ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการแปรงฟันและดูแลให้เด็กแปรงฟัน
สม�่ำเสมออย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน
1. ให้ เ ด็ ก ร้ อ งเพลงพร้ อ มกั บ ผู ้ ฝ ึ ก และเคลื่ อ นไหวร่ า งกายตาม
จังหวะเพลง
2. เล่นกับเด็กโดยการก�ำหนดกติกา ถ้าท�ำเสียงหรือให้สัญญาณมือ
หมายความว่าให้ท�ำท่าอะไร โดยท�ำทีละเสียงหรืออาจให้สัญญาณมือ
และให้เด็กเป็นคนก�ำหนดบ้าง
3. เพิม่ กติกาจ�ำนวนครัง้ ของสัญญาณเสียงให้สอดคล้องกับ จ�ำนวนครัง้
ที่ท�ำท่าทางการเคลื่อนไหว
4. ให้เด็กเป็นคนก�ำหนดกติกาบ้าง

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

73 - 78
(6 ปี 1 เดือน
6 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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เขียนชื่อตนเองได้ถูกต้อง (FM) วิธีประเมิน
บอกเด็กเขียนชื่อของตนเอง
อุปกรณ์ :
กระดาษ, ดินสอ
ผ่าน : เด็กเขียนชือ่ ตนเองได้ถกู ต้อง (ชือ่ เล่น
หรือชื่อจริง)

1.เขียนชื่อเด็กบนกระดาษให้เด็กดู อ่านและสะกดให้เด็กฟัง แล้วให้
เด็กใช้นิ้วลากตามพยัญชนะและสระชื่อของตนเอง
2. เขียนชื่อเด็กโดยเขียนตัวอักษรทีละตัว แล้วให้เขียนตามแบบ
ถ้าเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเขียนเพื่อให้เขียนได้ถูกต้องตามทิศทาง
ของตัวอักษร จนเด็กเขียนได้
3. ฝึกให้เด็กเขียนชื่อด้วยตนเอง
4. ฝึกให้เด็กเขียนนามสกุล และชื่อคนในครอบครัว

137

ผ่าน

ไม่ผ่าน

อ่านหนังสือ ที่ มีภาพอย่ า งต่ อ วิธีประเมิน
เนื่องจนจบ และเล่าได้ว่าเป็น 1. ให้เด็กอ่านหนังสือทีม่ ภี าพอย่างต่อเนือ่ ง
จนจบ
เรื่องอะไร (RL)
2. บอกให้เด็กเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนั้น
ให้ผู้ประเมินฟัง
อุปกรณ์
- หนังสือเด็กที่มีภาพประกอบ
โดยแต่ละหน้า มีค�ำน้อยกว่า ผ่าน :
20 ค�ำมีค�ำซ�้ำและคล้องจองกัน 1. เด็กอ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่อง
ใช้ประโยคง่าย ๆ ตัวหนังสือ จนจบ
2. เด็กเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร
ใหญ่ และแยกค�ำชัดเจน

1. จัดมุมใดมุมหนึ่งของบ้านให้เหมาะกับการอ่านหนังสือ แบ่งส่วน
ส�ำหรับวางหนังสือของลูกและจัดให้มีหนังสือส�ำหรับลูกได้อ่านเล่น
ให้หลากหลายโดยให้ลูกหยิบเองแล้ววางคืนได้ง่าย
2. จัดให้มีช่วงเวลาให้อ่านหนังสือด้วยตัวเองหรืออ่านกับผู้ใหญ่ เช่น
ก่อนนอน หลังอาบน�ำ้ เวลาว่าง วันหยุดสุดสัปดาห์ ฯลฯ หนังสือนิทาน
ที่แนะน�ำ เช่นสวนสัตว์ของป๋องแป๋ง ป๋องแป๋งแต่งตัว กุ๋งกิ๋งปวดฟัน
หนูนิดติดเกม ยายกะตา

3. แนะน�ำเด็กในการหยิบ การใช้และเก็บหนังสืออย่างทะนุถนอมและ
ให้รู้จักวิธีจับหนังสือ เปิดหนังสือ
4. ชวนเด็กอ่านค�ำที่เห็นตามที่ต่างๆในชีวิตประจ�ำวัน เช่น อ่านป้าย
โฆษณาป้ายประกาศ ชือ่ ร้าน หรือป้ายทางด่วนทีผ่ า่ นเป็นประจ�ำ ป้าย
ถนน ป้ายซอย สร้างบรรยากาศให้รู้จักรักและสนใจการอ่าน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
(เดือน)

73 - 78
(6 ปี 1 เดือน
6 ปี 6 เดือน)

ข้อที่

138

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผูด้ แู ลเด็ก

สามารถคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล และ วิธีประเมิน
อธิบายได้ (EL)
น�ำรูปเหตุการณ์ มาวางให้เด็กดูทลี ะชุด โดย
บอกภาพแรกเป็นภาพตั้งต้นให้ก่อน
อุปกรณ์ : ชุดเหตุการณ์ 3 ชุด ชุดที่ 1 แม่ไก่ เริ่มภาพแรก คือ แม่ไก่ออกไข่
ชุด ที่ 1 แม่ไก่ (แม่ไก่ฟักไข่ ชุดที่ 2 ผีเสื้อ เริ่มภาพแรก คือ ไข่ผีเสื้อ
ลูกไก่โผล่ออกจากไข่ ลูกเจี๊ยบ ชุดที่ 3 ดอกไม้ เริ่มภาพแรก คือ ต้นกล้า
ไก่ตัวเต็มวัย)
แล้วให้เด็กเรียงภาพต่อจากแผ่นแรก โดย
ชุดที่ 2 ผีเสื้อ (ไข่ผีเสื้อ หนอน เรียงล�ำดับก่อนหลัง และอธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ดักแด้ ผีเสื้อ)
ตามล�ำดับ
ชุดที่ 3 ดอกไม้ (ต้นกล้า ต้น ผ่าน : เด็กเรียงล�ำดับเหตุการณ์และอธิบาย
อ่อน ดอกบาน ดอกโรย)
เป็นเหตุเป็นผล ได้ 2 ใน 3 ชุด

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

1. ชี้และอธิบายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
2. ให้สังเกตตามช่วงเวลาใน 1 วัน เช่น จากมืดมาสว่างพระอาทิตย์
อยู่ตรงไหน ก่อนจะมืดพระอาทิตย์อยู่ตรงไหน
3. ชี้ชวนดูการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของพืชที่โตเร็ว เช่น
ถั่วงอก ต้นหอม ผักบุ้ง
4. กระตุ้นให้เด็กอธิบายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือรูปภาพ โดยผู้ใหญ่
ให้ความสนใจ พูดคุย ซักถามและขยายความให้ชัดเจนและกว้างขึ้น

ชุดแม่ไก่
ชุดผีเสื้อ
ชุดดอกไม้

139

ผ่าน

ไม่ผ่าน

74

ท� ำ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจน วิธีประเมิน
ส�ำเร็จด้วยตนเอง (PS)
ถามจากผูป้ กครอง ผูด้ แู ลเด็กหรือครูประจ�ำ
ชั้นว่า “เด็กสามารถท�ำงานที่ได้รับมอบ
หมายจนส�ำเร็จด้วยตนเองหรือไม่” เช่น
- การดูแลตนเองในกิจวัตรประจ�ำวัน : แต่ง
ตัวกินข้าว อาบน�้ำ แปรงฟัน
- งานด้านการเรียนรู้ : วาดรูป อ่าน เขียน
ร่วมกิจกรรม
- งานด้านศิลปะ การร้องเพลง การออกก�ำลังกาย
ผ่าน : ผูป้ กครองตอบว่าเด็กสามารถท�ำงาน
ที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จด้วยตนเอง
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1. ท�ำตัวเป็นตัวอย่างในด้านการท�ำงานให้เสร็จไม่ผลัดวันประกันพรุง่
ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม ท�ำได้จริงและท�ำให้ส�ำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้เด็ก
2. ก� ำ หนดเป้ า หมายของงานหรื อ กิ จ กรรมร่ ว มกั น กั บ เด็ ก และ
สนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กท�ำงานส�ำเร็จตามเป้าหมายนั้น โดยค�ำนึง
ถึงระดับพัฒนาการและความสามารถ
3. ให้เด็กบอกเป้าหมายในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและให้โอกาส
เด็กท�ำเองจนส�ำเร็จ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ
4. แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กพยายามท�ำให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย และ
พูดคุยถึงวิธีที่จะท�ำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
เมื่อลูกอายุ

วิธีเล่นกับลูก

แรกเกิด – 1 สัปดาห์ •
•
1 สัปดาห์ - 6 เดือน •
•
•
•
•
6 เดือน – 9 เดือน •
•
•
•
•
9 เดือน - 12 เดือน •
•

วิธีพูดคุยกับลูก

ให้โอกาสลูกมอง ฟัง และขยับแขนขาตามใจชอบ กอดลูกและอุ้มลูกบ่อย ๆ
อย่าห่อตัวลูกแน่นเกินไปจนลูกขยับตัวไม่ได้
ลูกยังชอบมอง ฟัง และขยับแขนขาตามใจชอบ กอดลูกและอุ้มลูกบ่อย ๆ
ขณะตื่นให้ลูกนอนในท่าคว�่ำบ้าง ส่งเสียงเรียกหรือเขย่าของเล่นให้ลูก
เงยหน้ามองเพื่อฝึกชันคอ (ที่นอนต้องไม่นุ่มเกินไป)
ให้ลูกดูของสีสดใส หรือกรุ๋งกริ๋ง ลูกจะได้ฝึกมองตาม ฟังเสียง และคว้าของ
ลูกชอบอมของ เพราะลูกอยากรู้ว่ามันนิ่มหรือแข็ง อุ่นหรือเย็น
ลูกชอบเล่นข้าวของในบ้านที่สีสันสดใส ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อของเล่นแพง ๆ
แต่ต้องสะอาด และปลอดภัย
ลูกชอบเล่นข้าวของในบ้านที่สีสันสดใสที่สะอาด และปลอดภัย ลูกจะเอามา
เขย่า ตี เคาะ ท�ำเสียงต่าง ๆ หรือปล่อยลงพื้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และ
ผู้ดูแลเด็ก อย่าดุลูก เพราะลูกก�ำลังเรียนรู้
จัดที่โล่งกว้าง ปลอดภัยให้ลูกคืบคลาน
ฝึกลูกเหนีย่ วตัวลุกขึน้ ยืน โดยให้เกาะตัวพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และผูด้ แู ลเด็ก
ไม่ควรใช้รถหัดเดิน เพราะลูกจะไม่พยายามทรงตัวยืนด้วยตนเอง และ
เกิดอุบัติเหตุได้เพราะรถพลิกคว�่ำง่าย
ลูกชอบเล่นจ๊ะเอ๋มาก ท�ำให้ลูกหัวเราะ และมีความสุข
เล่นซ่อนของกับลูก ลูกอยากรู้ว่ามันหายไปไหน
ชี้ชวนให้ลูกใช้นิ้วหยิบขนมผิง หรือผลไม้เนื้อนิ่มกินเอง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สบตา ยิ้ม พูดคุยกับลูกบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงลูกดูดนมแม่
หรือช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้าลูก
สบตา ยิ้ม หัวเราะ พูดคุยกับลูกบ่อยๆ แล้วลูกจะคุยด้วย
เลียนเสียงลูก และเล่นกับลูก ท�ำให้ลูกสนุกและมีความสุข
อ่านและเล่าเรื่องจากหนังสือที่มีภาพสวย ๆ และสดใสให้ลูกฟังบ่อย ๆ
ลูกชอบมาก
ถึงแม้ว่าลูกยังพูดไม่ได้ แต่ลูกรู้ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
เข้าใจ เสียงอู - อา ของลูกว่าลูกต้องการอะไร
ปลอบโยนด้วยความนุ่มนวลเมื่อลูกร้องไห้หรือหวาดกลัว
พูดคุยกับลูก เมื่อลูกท�ำเสียงต่าง ๆ หรือเรียกชือ่ ลูก ลูกจะได้จ�ำชือ่ ตัวเองได้
ลูกอยากให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก อ่านหนังสือภาพให้ลกู ฟัง
ทุกวัน
พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว ด้วยค�ำพูดที่สั้น กระชับ ได้ใจความ
เว้นจังหวะให้ลูกโต้ตอบเสมอ

• ลูกก�ำลังจดจ�ำค�ำต่าง ๆ สอนลูกเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวหนูด้วย
• สอนลูกให้สวัสดี และบ๊ายบาย
• ลูกชอบเสียงอ่าน และเล่านิทานของพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และผูด้ แู ลเด็ก
อ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังทุกวัน
• อย่าทิ้งลูกอยู่คนเดียว ลูกจะรู้สึกปลอดภัยหากได้เห็นหรือได้ยินเสียง
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
• ชมเชยเมื่อลูกท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งส�ำเร็จ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
เมื่อลูกอายุ

วิธีเล่นกับลูก

วิธีพูดคุยกับลูก

12 เดือน - 2 ปี

• ลูกชอบเล่นซ้อนของขนาดต่าง ๆ กัน ลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และ
สีต่าง ๆ ไปด้วยกัน
• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ใช้ของเล่นในบ้านที่สะอาด และ
ปลอดภัยให้ลูกเล่นได้ ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อของเล่นที่แพง ๆ ให้ลูก
• ลูกก�ำลังหัดเดิน วิ่ง ฝึกสิ่งใหม่ ๆ ช่วยสอนลูกด้วย และให้ก�ำลังใจลูก
• ชวนลูกขีดเขียน วาดรูปต่าง ๆ ระบายสี
• ให้โอกาสลูกช่วยท�ำงานบ้านง่าย ๆ
• สอนลูกนับหนึ่ง สอง สาม
• สอนลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และสีของสิ่งต่าง ๆ และเปรียบเทียบกัน
• ลูกชอบของเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ท�ำให้มากที่สุด
• ชวนเด็กวิ่งเล่น ออกก�ำลังกาย ฝึกการทรงตัว
• สร้างสุขนิสัย เช่น การล้างมือ การใช้ห้องน�้ำ การแปรงฟัน การสวมรองเท้า
• ฝึกทักษะการกินอาหารด้วยตนเอง
• ให้โอกาสเด็กช่วยท�ำงานบ้านง่าย ๆ
• ชวนเด็กวาดรูปและเล่าถึงสิ่งที่วาด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
รับฟังอย่างตั้งใจ ตั้งค�ำถามต่อยอดจินตนาการเด็ก ไม่ต�ำหนิหรือขัดแย้ง
ในสิ่งที่เด็กเล่า
• สอนให้รู้จักแบ่งปัน เก็บของเล่นเข้าที่หลังเลิกเล่น

• ลูกพูดได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก คุยกับลูกบ่อย ๆ
สอนค�ำต่าง ๆ ให้ลูกเรียนรู้จากสิ่งรอบ ๆ ตัวลูก
• ใช้ค�ำสุภาพพูดกับเด็ก
• ขณะเล่นกับลูก พูดคุยและสอนค�ำต่าง ๆ ให้ลูกด้วย
• อ่านหนังสือภาพให้ลูกทุกวันเพราะลูกชอบมาก
• ชวนลูกร้องเพลงและเคลื่อนไหวตามจังหวะ
• สอนให้ลูกรู้จักขอบคุณ ขอโทษ
• ลูกพูดได้เยอะแยะแล้ว และลูกชอบถามอย่าร�ำคาญลูก เพราะลูกก�ำลัง
อยากรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวลูก
• พูดคุย อ่านหนังสือภาพ เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องบทกลอน และเล่น
กับลูกบ่อย ๆ
• ใช้ค�ำสุภาพพูดกับเด็ก
• ชวนเด็ ก เล่ น สนุ ก โดยตั้ ง ค� ำ ถามให้ เ ด็ ก คิ ด และคาดเดาจากเนื้ อ เรื่ อ ง
ในนิทานหรือชีวิตประจ�ำวัน
• หากลูกท�ำผิดพลาดอย่าซ�ำ้ เติมลูก ให้กำ� ลังใจลูกแทน และสอนลูกว่าอะไร
ถูกอะไรไม่เหมาะสม
• ลูกชอบเลียนแบบ ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้ลูก

2 ปีขึ้นไป
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ชื่อ......................................................นามสกุล...................................................ชื่อเล่น......................วัน เดือน ปี เกิด...........................................อายุ.........................
ค�ำชี้แจง : เด็กท�ำได้ ใส่เครื่องหมาย  ผ่าน เด็กท�ำไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย  ไม่ผ่าน
ด้าน
อายุ

แรกเกิด
1 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor
(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา
Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language
(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive Language
(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social
(PS)

3. สะดุง้ หรือเคลือ่ นไหวร่างกาย 4. ส่งเสียงอ้อแอ้
เมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ

5. มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วินาที

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
1 - 2 เดือน 6. ท่านอนคว�ำ่ ยกศีรษะตัง้ ขึน้ ได้ 7. มองตามผ่านกึ่งกลางล�ำตัว
45 องศา นาน 3 วินาที

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
8. มองหน้าผู้พูดคุย ได้นาน
5 วินาที

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
10. ยิ้ ม ตอบหรื อ ส่ ง เสี ย งตอบได้ เมื่ อ
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ประเมินยิ้มและ
พูดคุยด้วย

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
11. ท่านอนคว�ำ่ ยกศีรษะและอก
3 - 4 เดือน พ้นพื้น
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
16. ยันตัวขึน้ จากท่านอนคว�ำ่ โดย
5 - 6 เดือน เหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
7 - 8 เดือน 21. นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวใช้
มือเล่นได้อย่างอิสระ (sit stable)
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
22. ยืนเกาะ เครือ่ งเรือนสูงระดับอกได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
12. มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้
เป็นมุม 180 องศา
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
17. เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในท่านอนหงาย
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
23. จ้องมองไปทีห่ นังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2 - 3 วินาที

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
13. หันตามเสียงได้

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
14. ท�ำเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ เพื่อ
แสดงความรู้สึก
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
18. หันตามเสียงเรียก
19. เลียนแบบการเล่นท�ำเสียง
ได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
24. เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ 25. เลียนเสียงพูดคุย

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
15. ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

1. ท่านอนคว�่ำยกศีรษะและหัน 2. มองตามถึงกึ่งกลางล�ำตัว
ไปข้างใดข้างหนึ่งได้

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
9. ท�ำเสียงในล�ำคอ (เสียง “อู”
หรือ “อา” หรือ “อือ”)
อย่างชัดเจน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
20. สนใจฟังคนพูดและสามารถมองไปที่
ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
26. เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้และมองหาหน้าของ
ผู้เล่นได้ถูกทิศทาง
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ด้าน
อายุ

10 - 12 เดือน
(10 เดือน
- 1 ปี)
13 - 15
(1 ปี 1 เดือน
- 1 ปี 3 เดือน)
16 - 17
(1 ปี 4 เดือน
- 1 ปี 5 เดือน)
19 - 24
(1 ปี 7 เดือน
- 2 ปี)
25 - 29
(2 ปี 1 เดือน
- 2 ปี 5 เดือน)
31 - 36
(2 ปี 7 เดือน
– 3 ปี)
37 - 41
(3 ปี 1 เดือน
3 ปี 5 เดือน)
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ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor
(GM)

35. ยืนนาน 2 วินาที

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา
Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language
(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive Language
(EL)

36. จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของ
ชิ้นเล็ก
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
40. ยืนอยู่ตามล�ำพังได้นาน อย่าง 41. ขีดเขียน (เป็นเส้น)
น้อย 10 วินาที
บนกระดาษได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
45. เดินลากของเล่น หรือสิ่งของได้ 46. ขีดเขียนได้เอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
60. เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
65. กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
79. ยืนขาเดียว 1 วินาที
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
84. ยืนขาเดียว 3 วินาที

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

37. โบกมือหรือตบมือตามค�ำสัง่ 38. แสดงความต้ อ งการโดย
ท�ำท่าทางหรือเปล่งเสียง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
42. เลื อ กวั ต ถุ ต ามค� ำ สั่ ง ได้ 43. พูดค�ำพยางค์เดียว (ค�ำโดด)
ถูกต้อง 2 ชนิด
ได้ 2 ค�ำ
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
47. ท�ำตามค�ำสัง่ ง่าย ๆ โดยไม่มี 48. ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง
ท่าทางประกอบ
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
61. ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น
62. เลือกวัตถุตามค�ำสั่ง
63. เลียนค�ำพูดที่เป็นวลี
(ตัวเลือก 4 ชนิด)
ประกอบด้วยค�ำ 2 ค�ำขึ้นไป
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
66. แก้ ป ั ญ หาง่ า ยๆ โดยใช้ 67. ชี้อวัยวะ 7 ส่วน
68. พูดตอบรับและปฏิเสธได้
เครื่องมือด้วยตัวเอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
80. เลียนแบบลากเส้นเป็นวง 81. น�ำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ 82. พูดติดต่อกัน 3 - 4 ค�ำได้
ต่อเนื่องกัน
ได้ตามค�ำสั่ง
อย่างน้อย 4 ความหมาย
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
85. เลียนแบบวาดรูปวงกลม 86. ท�ำตามค�ำสั่งต่อเนื่องได้
87. ถามค�ำถามได้ 4 แบบ เช่น
2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด
ใคร อะไร ที่ไหน ท�ำไม
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
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 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social
(PS)

39. เล่นสิง่ ของตามประโยชน์ของสิง่ ของ
ได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
44. เลียนแบบท่าทางการท�ำงานบ้าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
49. เล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่ ได้มาก
ขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของ 2 สิ่งขึ้นไป
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
64. ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
69. ล้างและเช็ดมือได้เอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
83. ใส่กางเกงได้เอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
88. ท�ำตามกฎในการเล่นเป็นกลุม่ ได้โดย
มีผู้ใหญ่แนะน�ำ
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
89. ช่วยท�ำงานขั้นตอนเดียวได้เอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
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ด้าน
อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor
(GM)

43 - 48 101. กระโดดขาเดียวได้
(3 ปี 7 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง
–
4 ปี)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา
Fine Motor (FM)

102. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาด 10 ซม. ออกเป็น
2 ชิ้น (โดยใช้กรรไกรปลายมน)
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
103.เลี ย นแบบวาดรู ป +
(กากบาท)
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
49 - 54 107. กระโดดสองเท้าพร้อมกัน 108. ประกอบชิ้ น ส่ ว นของ
(4 ปี 1 เดือน ไปด้านข้างและถอยหลังได้
รูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ
8 ชิ้นได้
4 ปี 6 เดือน)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
55 - 59 112. เดินต่อส้นเท้า
113. จับดินสอได้ถูกต้อง
(4 ปี 7 เดือน
- 4 ปี 11 เดือน)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
61-66 125. กระโดดขาเดียวไปข้าง 126. ตั ด กระดาษเส้ น ตรง
(5 ปี 1 เดือน หน้า 4 ครั้ง ทีละข้าง
ต่อเนื่อง ยาว 15 ซม.
-  5 ปี 6 เดือน)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
67-72 130. วิง่ หลบหลีกสิง่ กีดขวางได้ 131. ลอกรูปสามเหลี่ยม
(5 ปี 7 เดือน
- 6 ปี)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
73-78 135. เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ 136. เขียนชือ่ ตนเองได้ถกู ต้อง
(6 ปี 1 เดือน ตกลงกัน ให้คกู่ บั สัญญาณเสียง
ที่ผู้ใหญ่ท�ำขึ้น 2 ชนิดต่อกัน
6 ปี 6 เดือน)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language
(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive Language
(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social
(PS)

104. เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่ 105. พูดเป็นประโยค 3 ค�ำ ติดต่อกัน 106. ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย
กว่า และเล็กกว่า
โดยมี ค วามหมายและเหมาะสมกั บ 2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด
โอกาสได้

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
109. เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา 110. ตอบค�ำถามได้ถูกต้องเมื่อถามว่า
กลางวัน กลางคืน
“ถ้ารูส้ กึ ร้อน” “ไม่สบาย” “หิว” จะท�ำ
อย่างไร
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
114. เลือกสีได้ 8 สี ตามค�ำสั่ง 115. ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
111. ท�ำความสะอาดตนเองหลัง
จากอุจจาระได้

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
116. เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
127. บวกเลขเบื้องต้น ผลลัพธ์ 128. เด็กสามารถอธิบายหน้าที่ หรือ 129. ช่วยงานบ้าน
ไม่เกิน 10
คุณสมบัตขิ องสิง่ ของได้อย่างน้อย 6 ชนิด
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
132. ลบเลข
133. เด็ ก สามารถบอกชื่ อ สิ่ ง ของได้ 134. เด็กแปรงฟันได้ทั่วทั้งปาก
3 หมวด ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้า, อาหาร
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
137. อ่านหนังสือที่มีภาพอย่าง 138. สามารถคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล และ 139. ท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
ต่อเนือ่ งจนจบ และเล่าได้วา่ เป็น อธิบายได้
จนส�ำเร็จด้วยตนเอง
เรื่องอะไร
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: อายุที่ประเมิน หมายถึง อายุที่เต็มเดือนจนถึงอีก 29 วัน เช่น ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่ 7 เดือน จนถึง 8 เดือน 29 วัน/ อายุ 18 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่ 18 เดือน จนถึง 18 เดือน 29 วัน
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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ชื่อ......................................................นามสกุล...................................................ชื่อเล่น......................วัน เดือน ปี เกิด...........................................อายุ.........................
ค�ำชี้แจง : เด็กท�ำได้ ใส่เครื่องหมาย  ผ่าน เด็กท�ำไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย  ไม่ผ่าน
ด้าน
อายุ

9 เดือน

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor
(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา
Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language
(RL)

27. ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน

29. หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือ
ไว้มือละชิ้น
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
30. ใช้นวิ้ หัวแม่มอื และนิว้ อืน่ ๆ
หยิบของขึ้นจากพื้น
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
52. เปิดหน้าหนังสือที่ท�ำด้วย
กระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
53. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น

31. ท�ำตามค�ำสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้
ท่าทางประกอบ
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
28. ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะ
เครื่องเรือนสูงระดับอก
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
18 เดือน 50. วิ่งได้
(1 ปี
6 เดือน)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
51. เดิ น ถื อ ลู ก บอลไปได้ ไ กล
3 เมตร
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
30 เดือน 70. กระโดดข้ามเชือกบนพื้น
(2 ปี ไปข้างหน้าได้
6 เดือน)
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
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ด้านการใช้ภาษา
Expressive Language
(EL)

32. เด็กรูจ้ กั การปฏิเสธด้วยการแสดง
ท่าทาง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………........…
33. เลียนเสียงค�ำพูดทีค่ นุ้ เคยได้อย่าง
น้อย 1 เสียง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป………………………………........
54. เลือกวัตถุตามค�ำสัง่ ได้ถกู ต้อง 56. พูดเลียนค�ำที่เด่นหรือค�ำสุดท้าย
3 ชนิด
ของค�ำพูด
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………… ว/ด/ป……………………………….......
55. ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน
57. พูดเป็นค�ำ ๆ ได้ 4 ค�ำ เรียกชื่อ
สิ่งของหรือทักทาย (ต้องเป็นค�ำอื่นที่
ไม่ใช่ค�ำว่าพ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย
หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน)
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………… ว/ด/ป…………………………… ว/ด/ป……………………………….......
76. พูดติดต่อกัน 2 ค�ำขึ้นไปอย่างมี
72. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 74. สนใจฟังนิทานได้นาน
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน
ความหมายโดยใช้ค�ำกริยาได้ถูกต้อง
5 นาที
อย่างน้อย 4 กริยา
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………… ว/ด/ป…………………………… ว/ด/ป…………………………......…

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social
(PS)

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

58. สนใจและมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ช้ีที่อยู่
ไกลออกไปประมาณ 3 เมตร
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….............…
59. ดื่มน�้ำจากถ้วยโดยไม่หก

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….............…
77. ร้องเพลงได้บางค�ำหรือร้องเพลงคลอ
ตามท�ำนอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………….............…
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ด้าน
อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor
(GM)

30 เดือน 71. ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้
(2 ปี
โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
6 เดือน)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
42 เดือน 90. ยืนขาเดียว 5 วินาที
(3 ปี
6 เดือน)  ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………

ด้านการใช้ภาษา
Expressive Language
(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social
(PS)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา
Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language
(RL)

73. ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น ตาม
ค�ำบอก (รู้จ�ำนวนเท่ากับ 1)
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
92. แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

75. วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ
“ข้างใต้” ตามค�ำสั่งได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
95. วางวั ต ถุ ไว้ ข ้ า งหน้ า และ
ข้างหลังได้ตามค�ำสั่ง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………….

78. เด็กรูจ้ กั รอให้ถงึ รอบของตนเองใน
การเล่นโดยมีผใู้ หญ่คอยบอก
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………….............…
97. พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป 99. บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง
ใหม่ ๆ ได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………........ ว/ด/ป…………………………….........…

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป...............................
121. นับก้อนไม้ 5 ก้อน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป...............................

98. พู ด “ขอ” หรื อ “ขอบคุ ณ ”
หรือ “ให้” ได้เอง
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………….…….......
122. อ่านออกเสียงพยัญชนะ
ได้ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง”
“ด” “น” “ย”
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................................
123. รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................................

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
93. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูก
ตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………
91. ใช้แขนรับลูกบอลได้
96. เลือกจัดกลุม่ วัตถุตาม
94. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
ประเภทภาพเสื้อผ้าได้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป…………………………… ว/ด/ป……………………………
ว/ด/ป……………………………
60 เดือน 117. เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง 118. ลอกรูป 
120. จับใจความเมื่อฟังนิทาน
(5 ปี) ไปข้างหน้าได้
หรือเรื่องเล่า
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป................................ ว/ด/ป.................................
119. วาดรูปคนได้ 6 ส่วน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................................

100. ใส่เสื้อผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง
ติดกระดุม
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป……………………………...........
124. แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อ
เห็นเพื่อนเจ็บหรือไม่สบาย
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................................

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
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อุปกรณ์ส�ำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ 9 เดือน
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อายุ 18 เดือน
(1 ปี 6 เดือน)

อายุ 30 เดือน
(2 ปี 6 เดือน)

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

อายุ 42 เดือน
(3 ปี 6 เดือน)

อายุ 60 เดือน
(5 ปี)
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